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ಮುಂನವ್ಬುಡಿ. 
ಅಹಿಳ 

*ರ್ಣಾಟಕ ಫವಿಚರಿತವೆನ್ನು ಬರೆದಿರುವ, ಮು! ರಂ) ರಾವ್ ಬಹದೂರ್ ಆರ್, ನರೆ 

ನಿಂಹಾಚಾರ್ಯರವರು *ನಾಗವರ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕವಿಗಳ ವಿಜಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಂ 

ದರ್ಭದನ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನ ಕವಿಗಳು ಅಬ್ಬರೆಂದೂ, ಹಿ. ಶ.೯F೯೦ (ಶರ್ಕೋಂ) ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗ 

ವರ್ಮ” ನೆಂಬನನು ಆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ” “ಛಂದೋಂಬುಧಿ” ಬಿಂಬೆರಡೆು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆ 

ದವನೆಂದೂ, ಕ್ರಿ. ಶೈ ೧೧೪೫ (ಶಕ ೧೦೬೭) ರಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ .ನಾಗನೆರ್ಮೆ (ಪಂಡಿತ ನಾಗ 

ವರ್ಮನ “ವಸು ಕೋಶ,” ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ” ಛೆಂದೋ"ವಿಚಿತಿ,” ಖ೦ಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಬರೆದವನೆಂದೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ್ಬವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನಿತ್ತು ನಿದ್ದಾಂತಪಡಿಸಿ ಈ ಎರಡೆ 

ನೆಯ ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋವಿಚಿತಿ' ಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಉಪಲಬ್ಲವಾಗ್ಗೀವೆಂದೂ ಬರೆ 
ಎ 

ದಿರುವರಂ. 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ದ್ಬವಾಗಿರುವ ಈತೆನ ವಿರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ ವ್ಯಾನಲೋಕನವು 

ಮೈಸೂರು ಶಾಸನದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನುದ್ರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು 

ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಶೇವಾದರಕ್ಕೆ ವಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು, ಇದರಂತೆಯೇ ವಸ್ಮುಕೋಶವೂ ಕನ್ನಡಿಗರ 

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇಕೆಂಬಂದೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಂದ್ರಣೋದ್ಯೋಗದ ಮುಂಖ್ಯೋದ್ದೇ ಶವು, 

ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಎರಡು ಹಸ್ತೆಲಿಬಿತಪ್ರತಿಗಳೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಮಂದ್ರಿತವಾಗಿರು 
ವುದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ಮೈಸೊರು ಶಾಸನದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪದವಿಯನ್ನೆಲಂಕ 

ರಿಸಿದ್ರು ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸುಖವನ್ನ ನುಭವಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಮು! ರಂ! ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರಪ್ಲಿದ್ದ ಕಾಗದದ 

ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪವಾದ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಯು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕಕ್ಕಿಗಿ 

ಕ್” ಪ್ರತಿಯೆಂದು ಕರೆಯ ಬಹುದು. ಎರಡೆನೆಯದು ಉತ್ತರ ಹಿಂದುನಕ್ಥಿನದ «ಆರಾ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ 

ರುವ ಜೈನಸೆಂಬ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರಿರಿಯನ್ನುರಾದ ವರ! ರಂ! ಕೆ. ಭುಜಬಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆನರು ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕೊಬ್ಬ ತಾಳಪತ್ರಾತ್ಮ ಕವಾದ ಪ್ರತಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ವಿಂಬ ಸಂ ಜ್ಞೈಯನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

ಇವೆರಡು ಪ್ರತಿಗಳೆ್ಲಿಯೊೂ, ಗ್ರಂಥಲೋಪ ಗ್ರಂಥಖಾತಗಳೂ ಲೇಖಕ ಭ್ರಮ ಪ್ರನತಾ 

ದಾದಿಗಳಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅಶುದ್ದೆಗಳೊ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಠೆಪುಥ ಪದ್ಯಗಳು ಒಂದೆರ 

ಡಾದರೂ ಇಲ್ಲವೆನತ್ನ ವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು, ಅಲ್ಲದೆ «ಕ'' ಪ್ರತಿಯ ಗ್ರಂಥಬೀಾತ 

ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಹ್ಮ್ಮದೃಪ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಕೀಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು «"ಖ'' ಪ್ರತಿಯ ಪುತ್ರಿಕೆ 

ಯೆಂದಾಗಲಿ, ಪುತ್ರಿಕೆಯ ಪುತ್ರಿಕೆಯೆಂದಾಗಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸೆಲು ಯಾವಬಗೆಯ ಸಂಶಯವೇ 

ಇರೆಲಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿನರಿಸುವುದು ಅಪ್ರಕೃತವಾಗಲಾರದು, 

«ಕನ್ನೆ ಕುಮಾರಿಕೆ ತಾನಗ್ನಿಕೆ ಗೌರಿಯೆಂಬಳೆಕ್ಕು ಮದಲ್ಚೊಂ! ಕಾಖ್ಯವರಂಗುಪಯಂತೈ ವೆಜಭೆಂ 
ಭರ್ತ ಪತಿಬ್ರಿಯನೆನಿಪುದಲಅಂ ಗೆ ಮನ್ತಭಿಧಾನಂ.? ಇದು «ಕ ಪ್ರತಿಯ ಐಾಶೆವು, ಬ” ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 

೧೩೩ ನೆಯ ತಾಳೆ ಪತ್ರದ ಐದನೆಯ ಪಜ್ಮೆಯೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಣ ಪದ್ಯಭಾಗವು ಮೆದಳ್ಳೊಲ” 

(ಮವಳ*ನಂ) ಎಂದೂ ಮುಗಿದು ವಿಂದಣ ಭಾಗವಾದ «ಪನ್ನ ರಂತ ಎಂದು ಅರಂಭೆವಾಗುವೆ 



ii ಮುನ್ನುಡಿ 

ಪಚ್ಚೆಯ ಓಲೆಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಣ ಪಜಯ ಯ್ಯ? 1ವ೦ಬ ಅಕ್ಷರದ ವತ್ಹುವು ಇರುವುದ 

ರಿಂದ ಪಜ್ತೆಯು ಆ ಓಲೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆರೆಂಭೆವಾಗಿರುವಕಾರಣದ ""ಪನ್ನೆರುತು?” ಎಂಬ 

ಈ ಸಜ್ತೆಯೇ ಥಟ್ಟನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಬರದೆ ಅದರ ಮುಂದಣ ಪಜ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ಕಾಖ್ಯವರಂ? 

ವಿಂಬ ಭಾಗವೇ ಹಬ್ಚನೆ ಕಂಡೆ ಬರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದವನು 

ಮದಳ್ಳೊಂ ಕಾಖ್ಯವರಂ” ಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವುಂಟು, «ಈ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಬಗೆಯ ಇನುಪೂರ್ನಿಯಂು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಖ” ಪ್ರತಿಯ ಪುತ್ರಿಕೆ, ಅಥವಾ 

ಪುತ್ರಿಕೆಯ ಪುತ್ರಿಕೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವೆರಡೆಂ 

ಪ್ರತಿಗಳಿಗೂ ಲೇಖಕ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಸಂಭೆವಿನ ಬಹುದಾದ ಅಕ್ರರ ಸನ್ಫಿಲಿತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ದೋನ, 

ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಾವ ಬಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಂಡೆಂಬರುವುದ್ದ್ಲ. ಗ್ರಂಥವು ಇವನೆ ಅಶುದ್ಧ 

ವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾತೃಕಾಂತರಗಳ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಈ ಎ ಪೃತಿಗಳೂ ಕಾರಣಾಂತರ 

ಗಳಿಂದ ನನ್ಮೈವಾಗುವುದಾದರೂೂ ಹಾಗೆ ನಸ್ಚವಾಗವೆ ಲೈಬ್ರಿರಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಸ್ಟರೂಪದಿಂದ ಇರುವು 

ದಾದರೂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ಮೊದಲ ವಿಶಾಲವಾದ ನಿಶಂಟುಪೆನಿಸಿದ ಇದರ 

ಪ್ರಯೋಜನವು ಸ್ಥುಲ್ಪಸುಟ್ಟಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊರಕದೇ ಹೋಗಬಿಹಂದಾದ ಸಂಭವವನ್ನು 

ಆಶಂತಿಸಿ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಗಳೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಅಥರ ಮುದ್ರಣೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 

ದಾಯಿತು. 

ಈ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥದ ನೀಠಿಕೆಯನ್ಸಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಪಾತ್ವಕವೂದ ಹಲಾಯುಧನ ಅಭಿಧಾನ ರತ್ನಮಾಲೆ, ಅಮರಸಿಂಹನ ನಂಮಲಿಂಗಾನು 

ಶಾನನ, ವರರುಚಿಯಕೋಶೈ ಶಾಶ್ಚುತ್ತ ಧನಂಜಯಕೋಶ್ಕ ವಾಗುರಿಕೋಶ್ಕ* ಇವುಗಳು ಗ್ರಂಥ 

ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇನ ಸಹಾಯವನ್ನೊ ದಗಿಸಿರುವುವು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಸ್ತು ಕೋಶವನ್ನೇ ಆದರ್ಶ 

ವಾಗಿಯ್ಚು ಕೊಂಡು ಭಾವಿಂನೀಜೆಟ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ «ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಂಗರಾಜ ನಿಳುಂಟು” 

ವೂ ಹೇಮಚಂದ್ರನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಮೂತ್ಸಕವಾದ ಹೈಮ ಕೋಶವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಕ್ಕನುಟ್ಟಗೆ ಸಹಾಯ 
ವನ್ನಿ ಮಾಡಿವೆ. 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ನಿಹುಂಬುಗಳೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ 
ಪ್ರಕೃತ ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. 

ತನನ ಜನಯ EN 
* ಹಳೆಗನ್ನಡೆಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಎತ್ಟುವು ಯಕಾರದ ಒತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇದರ ಪರಿಮಾಣವು 

ಅಕ್ಷರಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡೆ ಮೂರರಸ್ಟ್ರಿರುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒತ್ತುಗಳೂ ಅಹ್ಟರಗಳೆ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರಿರುವುವು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ ಮತ್ತು ಪಜ್ಮೆಗಳ ಭ್ರಾಂತಿ 
ಗಳು ವಿಶೇಶವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವುವು. 

೨ ಈ ಕೋಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ, ಹಲವು ಮಂದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ 
ಕಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವರು. ನಮಸೆ ದೊರಕಿದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗ 
ಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶೋಧನೆಯಫ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. 

ಉಪಾ_ಶಕ್ಲೊ ೇವದನ್ಯಃ ದವ್ರಿಯರ್ವಾ ನದಾನ್ಕೋ ದಾನಕೀಲಕಃ॥ ವಾಗುರಿಃ, 



ಗ್ರಂಥ ಸ್ಟರೂಪ ನಿರೂಪಣಂ iil 

ಗ್ರಂಥ ಶರೀರವೆಲ್ಲವೂ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪಂಡಿತ ಪದವಿಯೆಲ್ಲಿರುವ ಡಿ. ಎಲ್, ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್; ಎಂ, ವಿ. ಯೆವರಲ್ಲಿದ್ದ 

ಟೀ ಕೆಯೊಡೆಗೂಡಿದ ತಾಳಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊರಕಿತು" ಇದನ್ನು ಗ” ಪ್ರತಿಯೆಂದು 

ಕರೆಯ ಬಹುದು.ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥಲೋಪ, ಗ್ರಂಥನಾತ್ಯ Wh ಸ್ಕಾಲಿತ್ಯಾದಿ ದೋವಬೆ. 

ಗಳು «ಕ್ «ಬ ಪ್ರತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತ ವಮಖದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ರುವ ಲೋನಗಳೆನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಸುಯೋಗ (ದ ಲಾಭವು) ವು ಇದರಿಂದ ಲಭಿಸಿದುದು 

ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾತುನೀಯವಾದುದೇ ನರಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸ್ಟುರೂಪವನ್ನು ವಾಚಕರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರ 
ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಾಠವನ್ನು ವಿರಡೆನೆಯ ಪರಿಕಿನ್ಚೈವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದೆ, 

ನಿಳುಂಯುವಿನ ಅಂಗವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಅಕಾರಾದ್ಯನುಕ್ರ ವಂಣಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದರ ಒಂದನೆಯ 

ಪರಿಕಿವ್ಯೈವು. ನಿಘಂಟುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೀಕೆಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ 

೫ | ॥ಾ06 ಇದರ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಕಾರಣೊಂತರಗಳಿಂದ ಇದರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಲು 

ಅವಸಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಬಂಧ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ (ಸ ಬ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಲು ೦) 

ಮಖದ್ರಿತವಾಗುವ ಆಶಂಸೆಯುಂಟು, 

ಪ್ರಕೃತ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಕಾಂತರಗಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಹಲವು ಸ್ಟಾಲಿತ್ಯಗಳಿರಬಹು 

ದಾದರೂ ಗುಣಜ್ಜ್ಮರಾದ ಪಂಡಿತರು "ನೀರೆ ಶ್ಷೀರನ್ಯಾಯ' ವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಗಂಣಲೇ ಶಸ್ಟೀಕಾರ 
ದಿಂದ ಈ ನಿಳುಂಬಖುವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಸೆಯುನುದಾದರೆ ನವನ ಶ್ರಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವು 

ದೆಂಬಂದೇ ಸಹೃದಯರ ನಮ್ಮ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, 

ಗ್ರಂಥ ಸ್ನರೂಪ ನಿರೂಪಣಂ 

೪ರತಿಶಯಾನಂದರೂಪವಾದ ಕಾವ್ಯರಸಾಸ್ಪ್ಟಾದವು ಪರಬೈಹ್ಮಸ್ಪಾದಸೋದರವಪೆಂಬುದು 

ಸಕಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತವು. ಈ ಕಾವ್ಯ ಲಹ್ಷಣವನ್ನು ಆಲಂಕಾರಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಲವು ವಿಧ 

ವಾಗಿ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪರ್ಯೆವಸಾನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರವು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಚಿತವಾದು 

ದೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಭಟಸುವುದಿಲ್ಲ್ಲ. ಕರ್ಣಾಬಕಲಾಷ್ಲಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗನಾದ 

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ತೃವು-- ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 

ಕವಿಭಾವ ಕೃತಾನೇಕ | 

ಪ್ರವಿಭಾಗ ವಿವಿಕ್ಮ ಸೂಕ ಮಾರ್ಗಂ ಕಾವ್ಯಂ | 

ಸವಿಶೇನೆ ಕಬ್ಬರಚನಂ 

ವಿಂದ್ಯೂ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಕರ್ತೃ ವಾದ ನಾಗವವರ್ನನಂ.... 

ಇರೆ ಕಬ್ಬಾರ್ಥಂಗಳ್ ತ! 

ತ್ರರತೆಯಿನದು ಕನಿವ್ಯಂ,,,..,.., ( 

1 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥವರ್ಗದಲ್ಲಿ ೫೦ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವಿವೆ, ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಹ ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯ 
ಗಳೂ ಗ ದ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮ ನಿಘಂಟು ಸಮಾಪ್ತಂ. ಎಂದಿದೆ, 



iv ಮುನ್ನಡಿ 

ed 

ಎಂದೂ ನಿರೂನಿನಿರುವರು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಹಗಳ ಪ ಶ್ರತ್ಯಯವನ್ನುಂಟೂವೂಾಡುವ ವ್ಯೂ 

ಕರಣಾದಿ "ಸಾಧನಗಳೆನ್ಲಿ ನಿಘಾಂಟುವೊ ಒಂದೆಂದು ತಾಂತ್ರಿಕರಿಂದ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಳುಂಬು 

ವೆಂಬುದು, ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕ, ಸಮಾನಾರ್ಥ ಕ್ಯ ನಾಮಪದಗಳ *(ಪ್ರಾದಿಪದಿ 

ಕಗಳ) ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾನವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳೊಡನೆ ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಲಘ್ಷಣ 

ಕಾರರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವರಂ, ಪ್ರ ಕೃತ ಗ್ರಂಥವು ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಛಂದೋರೂಪವಾಗಿ 

ಕನ್ನಡೆಕಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಮನಂಸ್ಯ ಂತೆಶಬ್ಬಗಳೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 

ಕೋಶವಾಗಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನಲ್ಲೇ ಹಲವು ದೇಶ್ಯ 
ಶಬ್ರಗಳೂ ದೊರಕುವುವು. ಅಭಿಧಾನಕೋಶದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು, 

ಪುದಿದ ಮನಸ್ತಮುಮುಂ ಬಿತೆ । 

ಬೆದಜಂ ಸದರ ಪ್ರಕಾಶಮಂ ಮಾಡುಗು ಮಂ ! 

ಪ್ರುದಅಃಂ ಸಮಸ್ತೃವಿದ್ಮಾ | 

ಪ್ರದೀಪ ಮಭಿಭಾನ ಕೋಶ ಮಲ್ಲದೆ ಪೆಅದೆೇಂ ॥ 

ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನೇ ತನ್ನಗ್ರಂಥದ ಕಲ ಹೇಳಿರುವನು. 

ಇದಕ್ಕೆ «ಅಭಿಧಾ(ನ] ವಸ್ತುಕೋಶ!ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಗ್ರಂಥಕತ್ಯ ೯ವು ಪ್ರಕೃ ತಗ ಗ್ರಂಥಕೆ 

ಹೆನರನ್ನು ಕಲ್ಪಿ or ತನಗೆ ವಿಶೇವಾಭಿನಂದನೀಯವಾದ ಭಟ್ಟ ಹಲಾಯುಧನ .ಅಭಿಧಾನರತ್ಟೆ 

4 ಬ ಹಕು ಬುಜ ಹಾ ಚಚ ಜಾ ಸಜಾ ಸ ಪೂರಾ i ರಾ ಮ ಒರ್... ಎರಕ. 

ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಂ ವ್ಯಾಕ ರಣೋಪಮಾನ ಕೊೋಶಾಪ್ತವಾಕ್ಯಾರ್ಬ್ಯೂ ನಹೂರತಕ್ನ | 
ವಾಕ್ಯ ಶೇವಾದ್ದೀನ ವೃತೀರ್ವ ದನ್ನಿ ಸಾನ್ನಿ ಧ್ಯತಸ್ಸಿದ್ದ ದ್ವೃಪದಸ್ಯ ವೀ || 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ನಿಘುಂಬುಗಳು ನೂರಾರಿರುಪುವು. ಧಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿ 

ಸುನ ಧಾತು ಬಾಠೆ ವಿ ವ್ಮೂಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಆಂಗವಾಗಿರುನುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ನಖ-ಂಟಬುವಿನ ಎಕೆ 

ತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃ, ಬತೆದ ಜು. ಆದರೂ ಪ ಸಂಸ್ಕ ಅತೆದೂ ಒಂದೆರಡು ಕಿ ಯತಾ ನಿಳುಂಬುಗಳೂ ಇರುವುವು, 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾದರೋ ಬ್ರಾ ಸರ್ಯಪರವು. ಶಬ್ದ ತೆ ರ್ಪಣಕಾರನು-ಕ್ರಿಯಾಪದ 

ಗಳಿಗೆ ಸಮಾಸವಿದ್ದರ ರೂ, ಸಮಾಸಲಘ್ಷಣನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬಾ ತ್ರಚುರ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ್ನನುಸರಿಸಿ 

«ನಾಮಪದಮದರ್ಥಾನುಗಮಾಗೆಉಗೆ ಸಮಾನಂ” ಐಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಮಯ 

ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಂಗಿರುವುದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ್ಯಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಸಮಾಸ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುವು. 

ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೈಯಾ ಕರೆಣಮ - ನಾಮ್ನ್ನಾಂ ಸಮಾಸಸ್ಸ್ಪಂಗತಾರ್ಥ:' ಬಂದು ಸೂತ್ರಿಸಿರುವನು. 

' ಹರಹು ಜಡೆಮತಿಯು ಮಂಖ)ವಂ!। 

ತಿರೆ ಕನ್ನಡೆದಿಂ ಜಲಕ್ಕನಾಗಿರ್ಪಿನೆಗಂ ್ನ 

ವಿರಚಿನಿದಂ 

" (ಅ) ಇದುಸಮಸ್ತೃ.........ಮಪ್ಪ ಅಭಿಧಾನ ಕೋ ಶದೊಳ* ಏಕಾರ್ಥ 
ಕಾಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ 

(ಕಾಂಡಗಳ ಅಂತ್ಯಗದ್ಯ) 

(ಇ) ಛಂದೋವಿಚಿತಿ ಯಲಂಕೃತಿ | 
ಸಂದಭಿಧಾ(| ವಸ್ತು] ಕೋಶಮೆಂಬಿವು...... ॥ 

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನಂ.... 



ಗ್ರಂಥ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣಂ ಳ್ಳ 

ಮಾಲಾ” ಎಂಬ ಕೋಶದ ಹೆನರೀ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ, «ಅಭಿಧಾನ ವನ್ನು 

ಕೋಶ ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ತನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು, ವನ್ನು ಕೋಶ 

ವೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರುವ ಎಡೆ. ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅಭಿಧಾನನಸ್ತು ಕೋಶವೆಂಬ 
ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ (ಅಭಿಧಾನಗಳೆ) ಪದಾರ್ಥ ಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿ 
ಸಿರುವ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. 

ಈ ಕೋಶವು ಕಂದವೃತ್ತೆಗಳ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂದಗಳೇ ವಿಶೇಬಿವಾಗಿರುವುವು, 

ಕರ್ಣಾಬಕಭಾಖೆಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವೃತ್ತ ಜಾತಿಗಳ ್ಳ ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ, ಶಾರ್ದೂಲ; 

ಪ್ರಗ್ಧರೆ, ಮಹಾಸ್ರ್ರಗ್ಬರೆ, ಮತ್ತೇಭ್ಯ ಚಂಪಕವಮೂಲೆ, ಮಾಲಿನಿ ಮಂದಾಕಾ್ರ)ಂತ್ಯನನಂತತಿಲಕ ಶಾಲಿನಿ, 

ಕಿಬರೀಣಿ, ಹರಿಣಿ ಪ್ರಹರ್ಬಕಿ ವಂಶಸ್ಥ, ಉಪೇಂದ್ರವಬ್ರ, ಎಂಬ ಸಮವೃತ್ತ್ವಗಳ್ಕೂ ಉಪಜಾತಿ 
ವೃತ್ತಗಳ, ಅರ್ಧ ಸಮವೃತ್ತವೂ, ಕನ್ನಡಭಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಂಧಾರಣಗಳಾದ ಅಕ್ಕರ, ತ್ರಿಪದಿ 
ಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವುವು. ಆದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಭ್ರಾಣಭೂತವಾದ 

ಬೀ)ಸನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉಪಜಾತಿ ವೃತ್ತವನ್ನೂ,' ಕನ್ನಡೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ದೊರಕದಿರುನ ಅರ್ಧ ಸಮವೃತ್ತವನ್ನೂ? ಈ ಕವಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರುವ ವಿಶೇನಸಂಗತಿಯನನ್ನ್ನ 

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದೊಂದು ವರುಖ್ಯಾಂಶವು. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಪದಗಳಲ್ಲದೆ ವ್ಯಸ್ತ ಪದ 

ವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಕೂಡದೆಂದು ಸಿದ್ಹಾಂತಮಾಡಿ ರುವ! «ವಾ «ಬತ'' ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ನಿಬೀತಾವ್ಯಯಗಳೆನ್ನು ಈ ಕವಯಖ ನಾನಾರ್ಥ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈತನು ಕರ್ಣೂ 

ಟಕ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರ ಸಿಬ್ಬಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಐಂತಾವ್ಯಯಗಳೆನ್ನೂ ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಪದಗಳಂತಯೇ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯನ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂಬ ಏನಯನನ್ನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ 

ಸಿರುವನೆಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಣ್ಣ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಸ 
ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಮು ಉಚಿತವಾಗಲಾ ರದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳ್ಳೆ (ನಮ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಪದಗಳಲ್ಲಿ) ಸೇರಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ ನಿವಾತಾನ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥವು ತನ್ನ ಕೋಶವನ್ನು ಓದತಕ್ಕ ಕನ್ನ 
ಡಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೀಕೆಂಬುದೇ ಆಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕವಿಯ 
ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ದೋಮಕ್ಕೂ ಆನಕಾಶವಏಿರುನುದಿಲ್ಲ, 

ಈ ಕವಿಯು “ವಾಕ್” ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಶಬ್ದಗಳ ವಾಕ್ಕು” ಮೊದ 

ಲಾದ ಸಮನಸಂಸ್ಕ್ರೃತ ರೂಪಗಳೆನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲರೂಪಗಳನ್ನೇ ಈ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ 
ಶಬ್ದಗಳ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಚಾರೂರ್ಹ ವಾದುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು 
ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೊಡನೆ ದ್ಹುಂದ್ಹಸಮಾಸಮಾಡಿ ಈ ದೋವವನ್ನು ದೂರ ಮೊಡ ಬಹುದು, 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡೆ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಅಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಪ್ರಯೋಗವೂ ಲಳ್ನುಹ್ಟರಾಂತ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನಾದಿ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋ 
ಗವೊ" ಅಲ್ಲ) ಕಂಡು ಬರುವುವು. 

ರಾರಾ ಟಿ ಯ್ 

1 ಅವಿ, ಮೃಗ. ೧೩, *ಸಾ. ವಿ. ಇ, ೪೩ ಸಮುದಿತ ಸಂಖ್ಯಾ. ವ್ಯಯರಹಿತ,,, ಶಬ್ದುವಂಣಿ 
ದರ್ಪಣಂ, * ವಾನರ (ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಮನುನ್ಯ) “ಅವಿ. ಪಶು, ೧೩. ಅವಿ. ಸಮಂ. ಎ೬, 



vi ಮುನ್ನುಡಿ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಅಂತ್ರ ಲಿಂಗ, ವಿಭಕ್ತ್ವಾ 8ದಿಗಳ ಪರಿಚಯವು *ಡಿಮೆಯಾಗಿರುವು 

ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋಶಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಸಂಲದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ 

ಕೋಶವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋ ಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು. 

ಈ ಕೋಶಕಾರನು ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರರುಚಿ, ಬಾಗುರಿ, ಹಲಾಯುಧ 

ಶಾಶ್ಚತ, ಧನಂಜಯ, ಅಮರಕೋಶ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 

ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಾನು ಬರೆದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಖವಾಗಿ ಹಲಾಯುಧ ಕೋಶವನ್ನ್ನೇ 

ಅನುಸರಿಸಿರುವನು. ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಶಬ್ದಗಳೂ ಇದರನ್ಲ ಬೊರಕಂವುವು. ಹೈಮ 

ಕೋ ಶದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಪದಗಳೊಃ! ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರಕುಪುದರಿಂದ ಆ ಕೋಶವನ್ನೂ ಈತನು 

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಊಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೆನನ್ನಿ ಹೇಳುವಾಗ 

ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಕೋ ಶದಫಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುನನು ಭಾಗುರಿ, ವರರುಚಿ ಈ 

ಕೋಶಗಳ ಹಸ್ತಲಿಬಿತ ಪ್ರತಿಗಳಾಪುವೂ ದೊರಕದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃವು 

ಎಮ್ಟು ಯಣಿಯಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ವರರುಚಿ ಕೋಶವೆಂಬ 
ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದರಾಸ್ ಬ್ರಾಚ್ಯ ಕೋಶಾಗಾರದಕ್ಲಿರುವುದು. ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಾರಿ 

ಕೆಗಳುಫ ಈ ಕೋಶವು, ಶಬ್ಬಗಳೆ (ಸಮಾನಾರ್ಥ ಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳ) ಕೇವಲ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ 

ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿನುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಉಪಯೋಗವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರು 

ವುದು, ಭಾಗುರಿರಚಿತವಾದ ಕ್ರಮವಾದ ಕೋಶವೊಂದು ದೊರಕದಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳೆ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದ್ಭರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರಕುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಮು ಭೂ ಗವನ್ನ್ನಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಚಂಡೆ ವರ್ಗಾೂದಿವಿಭಾಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಳುಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರಕೋಶ 

(ನಾಮಲಿಂಗಾನುಶಾಸನ)ವೇ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಗ್ರಂಥವು. ಈ ವಿಭಾಗ ಸೌೌಕರ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರು 

ವುದರಿಂದಲೇ ಮೇಲಾದ ಮತ್ತಾವ ೪ಖಭಂಬುವಾದರೂ ಇದರಮ್ಮು ಸಾರ್ನಜನೀನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಲಾ 

ಯು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆಗಳೆ ವಿಭಾಗವುಂಟು, ವರ್ಗಗಳೆ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ. 

ಈ ಕೋಶಕಾರನ ಕಂಡೆ ವರ್ಗವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದ್ದು ಅಮರ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆಗಳು ಮೂರು, ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡೆದಲ 

ಸ್ಪೆರ್ಗಮರ್ತ್ನ್ಯವಿಂತಾಳೆಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳೆ 

ಸುವೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಡೆ ಕವಾಗಿರುವುವು. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ರಮವನ್ನೆ ನುಸರಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗ, ವ್ಯೋಮ, ದಿಕ್ಕು, 

ಕಾಲ ಥೀ ವಾಕ್ಕು, ಶಬ್ಬಾದಿ ನಾಟ್ಯ ನಾತಾಳೆ, ಭೋಗಿ, ನರಕ, ವಾರಿ ಹನ್ನೈರಡೆರಿ ವರ್ಗಗಳಿರು 

ಪುವು. ವಿರಡನೆಯ ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವೆ ಶಬ್ದ 

ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುವುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷನಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂ, ಪುರ ಶೈಲ, ವನೌವಧಿ, 

ಮೃಗಾದಿ, ಮನುನ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಐಂಬ ಹತ್ತುವರ್ಗಗಳಿರಂವುವು. ಮೂರ 

೩ ಸಮ್ಮ ೩೫-೩೩. 



ಗ್ರಂಥ ಸ್ನರೂಪ ನಿರೂಪಣಂ vil 

ನೆಯ *ಾಂಡೆದಲ್ಲಿ ವಿಶೇ ಪೈನಿ್ಟಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನಾನಾರ್ಥ, ಅವ್ಯಯ್ಕ ಲಿಂಗಾ ದಿಸಂಗ್ರಹ* ಎಂಬ ಐದು 
ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇವ್ಯಪದಗಳೂ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳೂ ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳೂ, ಅವ್ಯಯಗಳೊ, 
ಶಬ್ಬಗಳೆ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರುವುವು, 

ಹಲಾಯುುಧಕೋಶದಲ್ಲಿ (ಅಭಿಧಾನರತ್ನ ಮೂಲೆ) ಸ್ಪುರ್ಗಕಾಂಡೆ, ಭೂಮಿಕಾಂಡ ಪಾತಾಳ 
ಕಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾಂಡೆ ನಾನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಗಳೆಂಬ ಐದು ಕಾಂಡೆಗಳುಂಟು, ಈ ಕೋಶಾನುಸಾರ 
ವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಕೋಶಕಾರನು, ಈ ಸ್ಪರ್ಗ, ಭೊಮಿ, ಬಾತಾಳೆಕಾಂಡೆಗಳೆಪ್ಲಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು 
ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದಲ್ಲಿ ಅಡೆಕಮಾಡಿ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡ''ವೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು 
ಕೊಬ್ಬಿ ರುವನು ಉಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಾನಾರ್ಥ ಕಾಂಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಶಬ್ದ ಸಮುದಾಯವನ್ನೂ 
ಮಾರ್ಪಡಿಸದೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಹೇಳಿರುವನು, ಅದೆ ಆಮರಸಿಂಹನು ತನ್ನ ಕೋಶದ ಹೊದ 
ಲೆರಡು ಕಾಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಈತನು ತನ್ನಕೋಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮರದ ಮೂರನೆಯ ಕಂಂಡೆದ ವಿಶೇನ್ಮನಿಸ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 
ವಿನೆಯವನ್ನ್ನ ತನ್ನ ಕೋಶದ ವಿರಡನೆಯ ಕಾಂಡಿದ್ಳಿಯೂ, ನಾನಾರ್ಥ ಅನ್ಕಯವರ್ಗಗ 
ಳ್ಗಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವನೆಂದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. 
ಹಂಡೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಈತನು ಅಮರಸಿಂಹ 
ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ರೂ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವರ್ಗಿ(ಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನಮಾರ್ಗ ವನ್ನ ನಲಂಬಿ 
ಸಿರುವನು. ಈತನ ವರ್ಗವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಈ ರೀತಿಯೂಗಿರುವುದು3 ಒಂದನೆಯ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ 
ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ '(೧) ಸ್ವರ್ಗವರ್ಗ, (ಎ) ಕಾಲವರ್ಗ (೩) ಸಂಸರಣವರ್ಗ, (೪) ಸಲಿಲವರ್ಗ, (೫) 
ಭೊನರ್ಗ. (೬) ಕಾಲಾಯಸಾದಿ ಧಾತುವರ್ಗ, (೭) ವನವರ್ಗ, (೪) ವೃಘ್ಷಾದಿವರ್ಗ, (೯) ಮೃಗ 
ಪಷ್ಲಿವರ್ಗ,5 (೧೦) ಪುರಗೃಹೋಪಕರಣವರ್ಗ, (೧೧) ಮೆನುನ್ಮೈವರ್ಗ,೬ (೧.೨) ದೇಹಾವಯ 
ವಾದಿವರ್ಗ, (೧೩) ಭೊಮಣಾದಿವರ್ಗ, (೧೪) ಸಮರಾದಿ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ಣವರ್ಗ, (೧) ಪಶುವರ್ಗ, 
(೧೬) 'ಧಾನ್ಯವರ್ಗ, ವಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಗಗಳಿರುವುವು. 

ಏಎರಡನೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿ (೧) ವಿಶೇಷಣವರ್ಗ," (೦) ವಿಶೇನ್ಯವರ್ಗ ಎಂಬ 
ಏರಡು ವರ್ಗಗಳಿರುವುವು, 

ಮಾ ಸಸ ರ. ' ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಲಿಂಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಡೆಕಿರುವುದರಿಂದ ಕನಸಾ 
ಆವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ಕನ್ನಡೆದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಿರ್ಣಯವುಿ ಸುಕರವಾಗಿರುನುದರಿಂದ 
ಈ ನರ್ಗದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲನು. 

3 («ಶ್ರ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ೪ ನೆಯ ವೃಔಾದಿವರ್ಗದ ವರೆಗೂ, ವರ್ಗ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಮುಂದಣ ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಷ್ನಿವರ್ಗ ೭ ವಿಂದೂ ಕಾಂಡೆದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚದಶ ಸರ್ಗ್ಗ ವಿಂದೂ ಬರೆದಿರುವುದು ಲೇಖಕನ ಪ್ರಮಾದವಲ್ಲದೆ ಬೇರಲ್ಲ. 
ಕಗಗ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗವರ್ಗ, ಪಷ್ನೆವರ್ಗ ವಿಂದು ವರ್ಗವು ಬೇರೆಬೇರೆಯೊಗಿರುವುದಂ. 4 («ಗು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ ತ)ಹ್ಮಣವರ್ಗ, ಹ್ಲತ್ರಿಯವರ್ಗ, ವೈಶ್ಯವರ್ಗ, ಶೂದ್ರವರ್ಗ, ಮನುಖ್ಯ ಬಂದು ವಿಭಕ್ಮ ವಾಗಿರುವುದು. 
x ರಸೇನ್ನವರ್ಗ (೧೭) ಧಾನ್ಯವರ್ಗ, 

ಗ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇನ್ಯೆ ನಿಚ್ನವರ್ಗ ಎಂದಿರುನುದು, 



viii ಮುನ್ನುಡಿ 

ಮೂರನೆಯ ನಾನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ವಿಭಾಗಾದಿ ಶ್ರ್ವಂಗಳಿಲ್ಲ. «6 ಫ್ ಪ್ರತಿಯೆ 

ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. “೪ ೦೦ ಪದಗಳೆ” ವಿಂದು ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು. ಈಗ ದೂರೆತಿರುವೆ 

ಪ್ರತಿಗಳೆನ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯೆಯು ೭೫೩ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಲುಪ್ರವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು 

ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಂ. 

ಧನೆಂಜಯೆ ನಿಘುಂಬುವಿನೆನ್ಲಿ ಕಾಂಡೆವರ್ಗಾದಿ ವಿಭಾಗಕ್ರವಂವಿಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಗಳೆೆವೊ ದಂಡಾ 

ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳೆಲ್ಪಟ್ಟರುವುವು, ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಆನುಪೂರ್ವಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಲ 

ಕ್ರಣ್ಯವೊಂದುಂಟು, ಗ್ರಂಥಾದಿಯ ಸೆಣ್ಬಬ್ಚೈ ದೇವತಾಸುತಿರೊಪವಾದ ಪದ್ಯದ್ಲಿವಿರಡೆ ವಿಂಬರ್ಥ 

ವನ್ನು ಕುಡೆಂವ ದ್ದುಂದ್ಹು, ದ್ವಯ" ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳೆನ್ನು-ಜಿನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜಂದಗಳೆ ದ್ವಂ 

ದ್ವವು ದ್ವಯೆವು ಯೊುಗಳೆನು..,..., ಕಾಭಾಡೆಲಿ ವಿಂದೂ, ಹ್ಲೇಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥೋಪಸಂ 

ಹಾರೆರೂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಲೇಮವಾಗಲಿ ವಿಂದೂ ಪ್ರಕೃತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 

ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಕೋಶಕಾರನ ಈ ಭೆಂಗಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಕೋಶಕಾರನು ಹೊದಲನೆಯ 

ಕಾಂಡೆದ ಕೊನೆಯೆನ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೆಂಗಳೆವು ಕುಶಲವು.,.ಉಂಬಾಗಲಿ, ವಿಂದು ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಕ 

ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳನ್ನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವವು, ಅರಿಪ್ಕೈವು,...... ನಾಶವಾಗಲಿ, ಎಂದು ಆರಿ 

ವೈಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವನು, ಅಲ್ಲದೆ ಧನಂಜಯ ಕೋಶ 

ಕಾರೆನು ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು "ಭೊ ರ್ಭೋಮಿ,..... ಬಿಂದು ಭೂಪರ್ಯಾ ಯ ಪದಗಳನು 

ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯೇ «ತೆತ್ರರ್ಯಾಯಧರಶ್ಶ್ಯೈೈಲಃ ತತ್ಸರ್ಯಾಯಪತಿರ್ನ್ಯ ಪಃ” ಆ ಭೊಪರ್ಯಾಯ 

ಪದಗಳೊಡನೆ ಧರಶಬ್ಧವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರ್ಯೂಯಪದಗಳು ಪರ್ವತವಾಚಕಗಳಾ 

ಗುವುಪೆಂದೂ, ಆ ಭೂಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೊಡೆನೆ ಪತಿಶಬ್ದಿವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 

ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳು ನೃೈಪವಾಚಕಗಳಾಗುವುವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಭೆಂಗ್ಯಂತರವನ್ನೂ ಈತನು 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿರುವನು.,. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಾಂಡದ 

ಮಕಿಕಾವಶ್ಯಾಯತುವೂಾ | 

ರಹಿಮಪ್ರಾಲೇಯತುಹಿನ ನೀಹಾರಕರಂ ॥ 

| 

ಹೋ ೊ RE 1 év 

ಅಂಕಂ ಲಕ್ನಣಮುದುವೆ ಕ | 

ಳಂಕಾಭಿಜ್ಞಾನ ಚಿಹ್ನ ಲಾಂಛನಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ | 

ಖ್ಲಿಂ ಕುಜುಪದೆನಿಕುಂ ಹುರಿ | 

ಣಾಂಕಾದಿಪ್ರಯೋಗದಿಂ ಶಳಿನಾಮಂ $ | €F | 

ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡತಕಪ್ಪಿದು. 

*ದ್ಹಯಂ ದ್ವಿೀತಯ ವಖುಭೆಯಂ ಯಮಲಂ ಯುಗಲಂ ಯುಗಂ 

ಯುಗ್ಧುಂ ದ್ದುಂದ್ದಂ ಯೆಮಂ ದ್ದ ಕಿತೆಂ ನಾದಯೋಃ ಪಾತು ಜೈನಯೋಃ Il 

ಕ್ಷೇಮಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಭೆಯಂ ಶ್ರೇಯೋ ಭದ್ರಂ ಚ ಮಂಗಲಂ ! 

ಭಾವುಕಂ ಭವಿಕಂ ಭವ್ಯಂ ಕುಶಲಂ ಹಮಮಸ್ಸ್ರಿಯಾಂ 1 ೦೦೦ ॥ 

8 ಕಾಂಡಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯ-೧-೩. 



ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃ ವಿಚಾರಂ 1) 

ನಾನಾರ್ಥ ಕಾಂ3ೆದ ಕೆೊನೆಯೆ ಉಪಸಂಹಾ ರದಲ್ಲಿರುವೆ 
ಬಿ) ಚೀನಬರ್ಜಿ ಕೇಳ್ದಂ I 

ವಾಚಸ್ನ ಢು ವಂಂತವರ್ಗೇಂ1 ಗೋಚರಮೆನೆ ಕವಿತಾಣ್ಲಮೆ | 
ನೀಚಜನಪ್ರ ಕೃತಿ ಶಬ್ದವ ರಾಂಗಣವತಿಂ॥ ೧೩೫ ಬಿಂಬ ಕಂದನು. 

ತ ಜಾ 

ವಕಾವಾಚಸ್ಪತಿರ್ಯತ್ರ ಶ್ರೋತಾಶಕ್ಟ್ಸ್ತಥಾಪಿ ತ್್ | 

ಶಬ್ಬಬಾರಾಯಣನ್ಯಾಂತಂ ನ ಗತ್ ತತ್ರ ಕೇ ವಯಂ | 

ಎಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪರಿವರ್ತ ನವಾಗಿರುವುದು. 

ಈ ಧನಂಜಯನಿಘಂಟುವಿ ಮುಡದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮದ್ರಾಸ್ ಏತ್ರಾಚ್ಛ ಕೋ ಶಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೃಹೀತವಾಗಿರುವ--ಕಿಲಾಯಂತ್ರಮಖುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯೆಕ್ಲಿ- ೦೦೦ ಅಮುಮ್ಯುಬಿ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವು 

ವಲ್ಲದೆ ಗ್ರೆಂಥಾಂತ್ಯದ[(-ಇತಿ ಧನೆಂಜಯಸ್ಯ ಕತ ನಿಸುಂಟುಸ್ಸೆಮೊಪ್ಪಃ ಎಂದಿದೆ.” ಆದರೆ ನನಗೆ 

ದೊರಕಿದ ಒಂದು ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಗದ್ಯವು ಇತಿ ಧನಂಜಯಸ್ಯ ಕೃತ್ ನಿಘಂಟು ಸಮಯೇ 
ಶಬ್ದಸಂಕೀರ್ಣಪ್ರರೂಪಣಂ ನಾಮ ಪ್ರಥವ ಜು! ಪರಿಚ್ಛೇದ ಸ್ಸ ಸ್ಪಮಾಪ್ತ್ಮಃ? ಸತ ಇತಿ ಧನಂಜಯಸ 
ಕೃತ ನಳುಂಬುಸಮಯೇ ನಾನಾರ್ಥ ಶಬ್ದಸಂ ಉರ್ಣಪ್ರ ರೂಪಣಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪರಿ 

ಚ್ಛೇದಃ! ವಿಂದೂ ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಈ ನಿಳಿಂಯುವಿಗೆ ಗ ಸಮಯ” ನೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವು 

ದೆಂದೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಿರುವುವೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು, 

ತುಂಬಿಯು ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ರಂವ ಸಾರವಾದ ಪುಪ್ಸೃರಸನನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಪರ 

ಮಾಸಿಕ್ಬಾದ್ಯವೂದ ಜೀನೆಯ್ಕೊನ್ನು ಮಾಡಿ “eBid ಈ ನಸ್ಲುಕೋಶ ಕತ ವು ತ್ರ ನಕುಂ 

ಬುಗಳಲ್ಲಿರುನ ಉತ್ತವರಿ ಮಾರ್ಗಗಳೆನಪ್ನಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗದು ಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ನಿಕಳುಂಟುವನ್ನು ವಿರಚಿಸಿ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಪಂಡಿತರಿಗೂ, ಕಾವ್ಯವಮಾರ್ಗ ಪ್ರವಿವಹ್ಷಂಗ 

ಳಿಗೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೂಬ್ಬು ಸರ್ವ ಜನಾಭಿನಂದನೀಯನಾಗಿರುನನಮು, 

ಗುಂ ಥಕರ್ತ್ಸ್ಯ ವಿಚಾರಂ 

"ಅಭಿಧೂನವಸ್ತು ಕೋಶ? ವೆಂಬ ಈ ನಿಫುಂುವೆನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ನಾಗವರ್ಮುನೆಂಬೃ 

ವವನು. ಇದನ್ನು ಈ ಕವಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ... 

""ವಿರಚಿಸಿದಂ ಕವಿಕಂಠಾ ! 

ಭರಣನಿದಂ ನಾಗವರ್ಮನೆನೆ: ಮೆಚ್ಚೆದರೂರ್" 1%೪॥8 

ಚಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಕೆ ನಂ ನಾಗವವರ್ನಿಂ ॥ ೪॥ 
ಕಾಂಡೆಪ್ರಶಸ್ತಿ.... 

- ಸುಕವಿಜನೆ..........., ಕವಿತಾಗಂಣೋದಯಂ ನಾಗವರ್ಮ ವಿರಚಿತನಂಪ 

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ 

(ಪ್ರಕರಣಾಂತಗದ್ಯ) 

és . 



x ಮುನ್ನುಡಿ 

ess ಾಾಖಿಖಬುಧವನಂಂಡಳಿ ಪಂಡಿತ ನಾಗವರ್ವನಂ | ಡಿಕ | 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡೆ ವಿ. ಇ. ವರ್ಗ, 

ಬಂಬ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲೂ 

ಇದು ಸಮಸ್ತ...... ಶ್ರೀ ನಾಗವವರ್ನಿ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪಭಿಧಾನೆ ವಸ್ತು ಕೋಶದೊಳ್....,.., 

ಬಿಂಬ ಕಾಂಡೆಗಳೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುವನು. 

ನಫಿಕಿಗ್ಯ *ನಾಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬೇರೆಯ ಹೆಸರುಗಳೂ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲದೆ ಇವನಿಗೆ 

ಪಂಡಿತ ನಾಗವರ್ಮ, ಕವಿನಾಗವರ್ನು ಎಂಬ ವಿಶೇಸಣಯುಕ್ಕವಾದ ಹೆಸರುಗಳೂ ವಾಡಿಕೆ 

ಯುಲ್ಲಿದ್ಭುವೆಂದು ಇವನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು 

ಗ್ರಂಥವು ನಿರ್ವಿಪ್ನುವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾವ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನ ದೇವತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ 

ತಕ್ಕ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಈತನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಧಮಾನ ಜಿನ ಬಲಾ ಕ್ಕೆ 

ಸರಸ್ಪುತಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ನನ್ನು ಕೋಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡದ ಕೊನೆಯ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲ ಐದು, ,,, ಜಿನಪದಾಂಭೋೊೋ ಬವರ ಪ್ರಪಾಬೋತ್ಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರವಚನೆ 

ರಚನಾಚತುರ,.,,,,. ವಂದು ತನ್ನೆನ್ನು ಜಿನಕನೆಂಮ ನಿಶೇಪಿಸಿ ಹೇಳಿಕೂಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ 

ಕಾವ್ಯೂವಲೋ ಕನದ ಅಂತ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 4««ದ್ದಿಜವಂಶಾರ್ಣವ,,,,,, ಜಿನೇಂದ್ರಕ್ರಮಾಂ 

ಬಂಜಚಂಚನ್ನವಚಂಚರೀಕ,,,॥ ಖಂದು ತನ್ನ ನನ್ನು ಏಶೇಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೈನ 

ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜಾತಿಯವನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಸರಸ್ಸುತಿಯ ನ್ನು 

ಶ್ರುತದೆೇವಿಯೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಬ್ಛಿನಸಂಪ್ರದಾಯವು. ಆಂತಿಯೇೆ ಈತನು,,,««ಶುುತವೇಏ 

ವಾಣಿ ,,,.'' ಎಂದು ಸರಸ್ಪುತಿಗೆ ಶ್ರುತದೇವಿಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲ್ಕೂ «ಶ್ರುತದೇವೀ ಮುಕ 

ರಂದಕಲ್ಪಲಪನಂ'', ಬಂದು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ವಸ್ತು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಶ್ಲಾ”ಸಿಕೋೊಂಡಿ 

ಆತಾ. 

ಎಂ ವೇಿಗ್ಗುಂಫೆಮೊ * ನಾಕಿಗಂ (hae y ನಾನಾರ್ಥಕಾಂಡ 

ಅಭಿಧಾನ ವನ್ನು ಕೋಶ. 

ಬು ಪಂಡಿತ ನಾಗನರ್ನುನಂ 1೮೪೯೭ ॥ 

ಸ ಭೂತಳದೊಈ$*ನಲೆ,,,ನಾಗವವರ್ವಿಲ್ಲ,,. ಗಳ 

ಸಿಸಿ ಕವಿನಾಗವರ್ಮ್ವನಂ 1೪6! 

ಛೆಂದೋವಿಚಿತಿಒ್ಗ| ನಾಗವರ್ಮನ ಕೃತಿಗಳ" [೯೬೫ | 

ಹಾವ್ನೂನವಲೋೊ(ಕನಂ-- 

ಎಂ ಧಳೌಭಾಗದೊಳಿ್ ನಾಕಿಗಂ ॥12೫॥ 

ಕಾಂಡಪ್ರಶಸ್ಲಿ 

ಬು ತಿರ್ದೆವಿವೇಕಿ ನಾಕಿಗಂ ॥ ೯೫೯ 

ಕಾವ್ಲಾವಲೋಕನಂ.... 
3 (ಅ) ದೇವಾದಿದೇವ,,,,,, ವರ್ಧಮಾನ ಜಿನೇಂದ್ರಂ, ! ಎ! 

ಶ್ರುತದೇವಿ,, ಸರಸ್ವತಿ ವರದೆಯಾಗಿ,,, ॥೪॥ 
ವಸ್ತು ಕೋಶ 

ಕ್ರೀವರ್ಧಮಾನನಾನಕ,........ ನೆಮಗಳಂವೆಂ ಪರಮಾಗಮಮೂರ್ತಿ......ಸರಸ್ವೂತೀದೇವಿ 

ವರದೆಯಕ್ಕೆ.,. 101 ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ... 



ರುವುದರಿಂದಲೂ ಈತನು ಜೈನಮತದವನೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢಪಡುವುದು, ಇವನ ಬಿರುದುಗ 
ಳೆಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ «ಅಭಿನವಶರ್ವವರ್ಮ ಎಂಬ ಬಿರುದೂ ಈತನನ್ನು ಜೈನನೆಂದು ಹೇಳೆಲು ಅವ 
ಕೌಶವನನಸ್ನಿ ` ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ಈತನು ಶಬ್ಬಸ್ಟ್ರೃತಿ--ಅಥವಾ ಭಾಮೂಭೂನಣನೆಂಬ ಹೆಸ 

ರನ್ನಿಟ್ಬು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣವೊಂದನ್ನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರನೆಂಬ 

ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರೆದ ಶರ್ವೆವರ್ಮನನ್ನುು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಪಂಡಿತರು ಈತನಿಗೆ ಅಭಿನವ 

ಶರ್ವವರುನೆಂಬಿ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಮು. ಈ ಕಾತಂತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು 

ಬರೆದ ಶರ್ವವರ್ವನಂ ಜೈನನು. ಈ ನಾಗವರ್ಮನೂ ಟೈನನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಜೈನಪಂಡಿತನ 

ಹೆಸರಾದ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದನು. ವೈದಿಕಮತದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದಿಕ ಮತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಣಿನಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ «ಅಭಿನವಶಿಾಣಿನಿ' ಎಂಬ 

ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿ ಧ್ವನಃು॥ ದಾಮೋದರನೆಂಬವನು ಈತನ ತಂದೆ, 

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬೊರಕಂವ... 

ಛಂದೂ(ಏಚಿತಿ ಯಲಂಕೃತಿ | 

ಸಂದಭಿದಾಗ್ಯಐಎನ್ನು] ಕೋಶ ಮೆಂಬಿವು ವಾಶ್ಟ್ರಿ್ರ | 

ಸುಂದರಗೆ ರತ್ನುಮಂಡೆನ | 

ದಂದದೂಳರ್ದುಪುವಿ ನಾಗವರ್ಮನೆ ಕೃತಿಗಳ" | 

ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಭಿಧಾನಎಸ್ತು ಕೋ ಶವ್ಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಾವಲೋ ಕನವೆಂಬ ಅಲಂಕೃತಿ 

ಗ್ರಂಥ, «ಛ೦ಯೂವಿಚಿತಿ'' ಯೆಂಬ ಛಂದಶ್ಯ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಇವೆರಡೆನ್ನೂ ಈತನೇ ಬರೆದಿರುನಂತ ತಿಳಿಯ 

ಬರುವುದು, ಕಂವ್ಯಾನಲೋ( ಕನದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಥಿಕರಣಬಾದ ""ಶಬ್ಬಸ್ನ್ಯುತ” ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತ್ವವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 4ಕರ್ಣಾಟಕಭಾನಾ ಭೂ 

ನಣ”ಃವೆಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಈತನೇ ಬರೆದವನೆಂದು ಕೀಳಲು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಕರ್ಣಾಟ ಶಬ್ದನೂತ್ರಾಣಿ ಲೋಕವ್ಯ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ || 

ರಚಿತಾನಿ ಸ್ಫುಟಾರ್ಥಾನಿ ಕೃತಿನಾ ನಾಗವರ್ಮಣ | 

ಜೀಯಾದನಗೌ್ ಮಹಾಪ್ರೋಕ್ತಾ ನಾಗವರ್ಮ ಬುಧೋತ್ತ್ಯವಂಃ | 

ಯತ್ಪ್ರಜ್ಞಯಾ ಜಗತ್ಪುರ್ಚ್ಚೈಃ ಯಾತಿ ಕರ್ಣಾಟಲ್ಷಣಂ ॥ 

ಕರ್ಣೂಟಕಭಾೂಷೂ ಭೂಮೆಣಂ ಸಮಾಪ್ತಂ-- 

ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವುವು. ಈಗ ಮುಡದ್ರಿತವಾಗಿರುವೆ «ಛಂದೊೋಂ 

ಬುಧಿ” ವಿಂಬ ಛಂದಶ್ಯಾಸ್ತ್ರವೊ, ಕರ್ಣ ಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಈ ಕವಿಯಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದು 

ವೆಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವರು” ಆದರೆ, ಕಾಲ, ದೇಶ, ಮತ, ಬಿರುದು, ತಾಯ್ಮಂದೆಗಳು 

ಮೊದಲಾದ್ದ ಹಲನಿಷಯೆಗಳೆಫ್ಲಿ ಭೇದವಿರಂ ವುದರಿಂದ ತದ್ಸ್ರಂಥ ಕರ್ತೃಗಳು ಏತದ್ಧಿ ನ್ನೆರೆಂದು ಹೇಳು 

ವುದೇ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುವುದು. ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಛೆಂದೋಂಬುಧಿಯ ಕರ್ತ್ಸ್ಯವು 

i 100 ೭.ಫೇಟ್ಬಿಂ ದಾಹಜೋದರತನಯನಿೀ ವಚೋಲಂಕೃತಿಯಿಂ |r § 

*ಈ ಗ್ರಂಥವು ಕನ್ನಡೆಭಾಪೆಯ ವಷ್ಯಾಕರೆಣವಿಷಯವನ್ನ್ನಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. 

ಸಂಸ್ಥೆ ಅತೆಭಾಪೆಯ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿ ಗಳಿಂದ ಬರೆಯೆಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. 



೫11 ಮುನ್ನುಡಿ 

ಈತನಲ್ಲದಮೇಪಿ ಈತನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಛಂದೋವಿಚಂತಿಯಾವುದಂ? ಎಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 

ಇಂತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು NRE 

ವಂಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವೆ ಎರಡು ಬಗೆಯೆ *ಛೆಂದೊಳಂಬು ಜ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಗ 

ಪ್ರಚಾರದಳ್ಲಿರುವುವು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲೊಂದು ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸೆಲ್ಮಿರ್ನ ಮುದ್ರಾಲಯದೆಲ್ಲಿ 

ಕಿಟ್ಟಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಮೇಲ್ದಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ವೆಖದ್ರಿತವಾದುದು. ವಿರಡನೆಯದು ಮೈಸೂರಿನ 

«ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ? ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರ ಅಧ್ಯೃತೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದ್ದು 

ಇನುಗಳಲ್ಲದೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಇ ಮೈಸೂರು ವ್ರಾಚ್ಞಪುಸ್ತ್ಮ ಕ ಭಾಂಡಾಗಾರಗಳೆಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹೀತಗಳಾಗಿರುವ 

ಹಲವು ಛಂದೋಂಬುಧಿಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳೊ ದೊರಕುವುವು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶ 

ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಂಶವು ವ್ಯೃಕ್ಷಪಡುವುದು. ಕಿಟ್ಟಲ್ ಸಾಹೇಬರ ವಖದ್ರಣಪ್ರತಿಯವಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾದಿಯ 

ಮೆಂಗಳೆ ಪದ ಶೈ ಗಳೊ, ಕವಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು. ತಿಳಿಸುವ «4ಅರಸೆಂ ರಕ್ಕಸಗಂಗಂ,,, ಮೊದಲಾದ 

ಪದ್ಯಗಳೊ ಶೀ ಆಧುನಿಕವಾದ (ಸೀಸಪದ್ಯ, ಸಾಂಂಗತ್ಯ್ಯಾದಿಗಳು) ವಿಪ್ಟೋ ಪದ್ಯಗಳೂ 

ಚತ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಸ್ಕಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಾಂತಿಮ ಗದ್ಯವು ಭೆಗವದರ್ಹ 

ತ್ರೈರಮೇಶ್ವರ..,... ವಿಂದೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭ ವಾನೀವಲ್ಲಭ ಚಃ ವಿಂದೂ ಇರುವುದು, 

ಒಂದೇ ಲಹ್ರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎರಡು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ನ ಳದಲ್ಲಿ 

ದೊರಕುವುವು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಖಿತತ್ಕೃವಿಕ್ಛ ತವಾದ ಛಂದೋ ವಿಚಿತಿಯೂ, ಬೇರೊಬ್ಬ. ನಾಗೆ 

ವರ್ಮ ನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಛಂದೋಂಬಂಧಿಯೂ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಂದೋಗ್ರಂಥಗಳೂ 

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಪ್ರಮಾದದಿಂದಲೋ? ರೀಖಕರ ಭವ್ರಂತಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋೊಳ? ಮಿಳಿತ 

ವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗಿರುವ ಛಂದೋಂಬಂಧಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ 

ವುದು ಅಯುಕಿ ಕವಾಗಲಾರದು, 

3ಈ ಕವಿಗೆ ಸುಕವಿಜನಮನಸ್ಸರೋಜಿನೀ ರಾಜಹಂಸ, ಕವಿತಾಗುಣೋದಯಂ,* ಅಭಿನವ 

ಶರ್ವ ವರ್ಮ ಪಂಡಿತ. ಕವಿಕರ್ಣಪೂರ್ ಕವಿ ಕಂಠಾಭರಣ ಮೊದಲಾದ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದಂತೆ 

sr ಬಾತ ಯಶಂ ಕವಿತಾಗುಣೋದಯಂ ॥ (೩೭೪) 

ಶಾಂತಮನಂ ಕವಿತಾಗುಣೋದಯಂ | (೪.೨೨) 
* ಸಮುಚಿತ... ಅಮೆಳಿನ ಕವಿತಾಗುಣೋದಯ ಕ್ರೀ....., i (೪೯೬) 

ಇದಂ ಸಕಳ ಸುಕವಿಜನ ಮನಸ್ಸರೋಜಿನೀ ರಾಜಹಂಸಾಯಮಾನಾನೂನ ಕವಿತಾ ಗುಣೋ 

ದಯ ಕ್ರೀ॥ (ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ) 

ಇದು ವಿವಿಧವನವಿನೂತ ಜಿನಪದಾಂಬೋಜ ವರಪ್ರ,.........ಕನಿತಾಗುಣೋದಯ.., 

ಫ್ರೀ ನಾಗವರ್ಮ................... ವಸ್ತುಕೋಶ 
3 ಅಭಿಮತ ಶಬ್ಬಸಂಸ್ಥೃರಣದಿಂ. ,........ ಭಾವದಿಂದಭಿನವ ಶರ್ವ ವರ್ಮ ನಿವನೆಂದ ಪುದುರ್ವರೆ 

ನಾಗವರ್ಮುನಂ, 

.,ಬಣ್ಣಿ ಕುಂ ವಿಬುಧಮಂಡಳಿ ಪಂಡಿತನಾಗನ ೨೪ ನೆಂ. 

ವಸ್ತು ಕೋಶ-ಸಾವತಾ. (೩) 
ತ್ರಾ ವ್ಯಾವಲೋ ಕನ. ( ೪೯೩) 

*ದಾಮೋದರೆ ಪ್ರಿಯಸುತಂ ಕವಿ ಕರ್ಣಪೂರಂ 1೩೫1 ಸಾಮಾ 

6 ವಿರಚಿಸಿದಂ ಕವಿ ಕಂಠಾಭರಣನಿದಂ ನಾಗವರ್ಮಾನೆನೆ ಮೆಚ್ಚದರಾರ್ ue 

ವಸ್ತು ಕೋಶ. 



ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃ ವಿಚಾರಂ ಕ xiii 
We 

ಇವೆನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ತೆಳಿದುಬರುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಆ ಕವಿತಾಗುಣೋದಯ ಬೆಂಬುದೇ 

ಈತನ ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಬಿರುದು. ಪಂಡಿತ, ಕವಿ ಎಂಬಿವು ವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರೂಧಿಗೆ 

ಬಂದುವು; ಕವಿ ಕಂಠಾಭರಣನಿವಂ ವಿಂಖುದನ್ನು ನಾಗವರ್ಮುನಿಗೆ ವಿಶೇವಣಮಾಡುವುದರಿಂದ 

ಬಿರುದೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. 

ಹಲಾಯುಧನು ತನ್ನ ನಿಸುಂಟುವಿನ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ... 

ಇದ ವುಮುರದತ್ತ............ ಶಾಸ್ಟ್ರೇಭ್ಯೈಃ. 

ಅಭಿಧಾನ ರತ್ನಮಾಲಾ ಕವಿಕಂಠಾಭರಣಾರ್ಥ ವಖದ್ಧಿ ಯತೆ” 

ಈ «ಅಭಿಧಾನ ರತ್ನಮಾಲೆ”ಯೆಂಬ ಕೋಶವು ಅಮರಾದಿ ಬಹುಲ ನಿಫುಂಟುಗಳಿಂದ ಕವಿ 

ಗಳ ಕಂಠವಾಠಕ್ಕಾಗಿ (od) ಉದ್ದರಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಖಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಲಾ 

ಯೆಖಧ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಯಾದ ಈ ಕವಿಯು FR ಚಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾವ್ಯವಿಶೇನಣ 

ವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹಂದೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಳಾಶವುಂಯು., 

ತಾನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪಂಡಿತನೆಂದ್ಕೂ ತಾನು ಹೋದಹೋದ ರಾಜಾಸ್ಕಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಗ 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಖತ್ತಿದ್ದವನೆಂದೂ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಪೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನು, 

ಇವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. 3ಜಿತಬಾಣಂ--ವಿಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇಜಿ ಭೆಂಗಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 

ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಕವಿತಾ 8ರೋಮಣಿಗಳಾದ ಬಾಣ್ಕ ಹೊ ಮಾರ್ಚು ಗುಣಾಢ್ಯ, ದಂಡಿ, ಧನಂಜಯ 

ಇವರನ್ನು ಕವಿತಾಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೀಲ್ರಡಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಇದ 

ರಿಂದ ಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿರಬಹಂದೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಅವ 

ಕ್ರಾಶವುಂಟು, 

ಈ ಕವಿಯು ತನ್ನ ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಪವಿರಚಿತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಶ್ಷಾತ್ಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಕೋಶಕಾರರನ್ನು ಸ್ವರಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿ 

ರಂವ ವರರುಚಿಯುಂ...ಕಿ, ಫೂ. ೬ ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಮತ್ತು ಐಾಣಿನಿಯ ಸವ 

ಕಾಲದನನು. ಭಾಗುರಿ, ಶಾಶ್ಚತ ಕೋಶಕತಣ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರಾಚೀನತಮರಾದುದ 

ರಿಂದ ಇವರೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕತ್ಛಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಮರ 

ಸಿಂಹನು ಕ್ರಿ. ಶ್ರ ೪ ನೆಯ ಶತಮಾನದನನು. ಹಲಾಯುಧನು, ಒಂಭೆತ್ತನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ 

ದವನು, ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಕೋಶದ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಯು ತನಗಿಂತಲೂ ನಿಕ್ಫನ್ಕೈರೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಬಾಣನು ಕ್ರಿ ಶ. ಆಡು ಶತಮಾನದವನು, ಮುಯೂರ ಕವಿಯು 

ಈ ಬಾಣನ ಭಾವಮೈೈದು ತಹ ಈತನ ಸಮಂಕಾಲಿಕನೇಆಗಿರುವನಂ. ಮಾತು ಕವಿಯೂ, 

ದಂಡಿಯೂ ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿಘಿಂಬುವನ್ನ್ನು ಬರೆದ ಥೆನೆಂಜಯೆ”(೦) 

- ಜಿತಬಾಣಂ ಹೆರಿಯಂತೆ....., 

3 ಧನಂಜಯವಿಂಬ ಹೆಸೆರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳು ಮೂವರಿರಂವರು, ದಶರೂಪಕವನ್ನು ಬರೆದೆ: 

ವರು ವೈದಿ ಕಮುತದವನಂ, ಮತ್ತು ೧೦ ನೆಯ ಶತೆಮಾನದಲ್ಲಿನೆ ವಂಂಂಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವನು. 

ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ೧.೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದವನು. ರಾಘವನಾಂಡನೀಯವೆಂಬ ದ್ವೀಸಂಧಾನ ಕಾವ್ಯ 
ವನ್ನು ಬ ಬರೆದವನು. 



ಸಳ ಮುನ್ನುಡಿ 
ವರ 0 000 ಪಪ ಪ ಫೂ ೂಈಫೂೂಪಪ್ಷಪಣ್ಷ ಗ) ಂ]್ಷಣ್ಷಕೌೂಳೂ ಪಪೂ ಪೂಪೂಪಪಪಪಪಘಘೂಪಖೂಫಾ ಖಅಪಘಘಪೂಘೂಖಖಘಘಖಾ್ಷ :ೌ,ಸ್ವಾ ಂೂ ೂಂ್ತ ಘಾ ವಾತಾ ಾರರರನರಾಾರಾಾನನೆನವನರಾರಬೀನರಿಗ್ಲ 

ಕವಿಯು ಕ್ರಿ. ಶ. ೯ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಣವನುಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವನನ್ನು ೯ ನೆಯ ಶತ 

ಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ ಕವಿಯೂ ೫೯ ರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಮದೇವನೊ (ಯಶಸಿಲಕ 
ಚಂಫುವನ್ನುು ಬರೆದವನು) ಸ್ಲುತಿಸಿರುವರು. 

ಈ ಕವಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತರಾಗಿರುವ ಈ ಕವಿಗಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಈತನು ಕ್ರಿ.ಶ ಹತ್ತ 
ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಣನೆವನವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ್ ವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಲಹ್ಮ್ಯೈಭೆನತೆಪಾಗಿರುವ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಗುಣವರ್ಮ, 
ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ರನ್ನ, ವೊದಲಾದ ಹಲವು ಕವಿಗಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಉದ್ಭೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ 
ಈತನು ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಿಂದಣನವನ್ನಾವೆಂದು ದೃಢಪಪುವುದು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾವಾ 

ಭೊಮಣದಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿತೀಯಾರ್ಥೆೇೇ ಚತುರ್ಥಿ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಘ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹೃತವೂ 
ಗಿರುವ ««(ಬಹುತಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಗುರ್ತು ವಿನ್ನು ಪಡೆದಂ ವಂತಶ್ಸ್ಯಾಐತಾ ರಕ್ಕೆ” ಎಂಬ ಪದ್ಯವು ಕ್ರಿ.ಶ 

೧೧೦೦ ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗಚಂದ್ರನ (ಅಭಿನನಪಂಪ) ಪಂಪರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಉದ್ಭೃತವಾಗಿರುವುದ 
ರಿಂದಲೂ, ಜಟ್ಟದೀರೂಪದ್ಗ್ಧೂ ಅಭಿನವಮಂಗರಾಜ ನಿಳುಂಬು”'ಹೆಂಬಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ 

ರುವ ಕೋಶ ಕರ್ತ್ರ್ಯವಾದ ವಂಂಗರಂಜನು ಈ ರನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ 

ನಿಭಂಟುವನ್ನು ಬರೆದುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ವಸ್ತುಕೋಶ, ಭಾವಾ ಭೊನುಣಗಳೆ 

ಕರ್ತೃ ವಾದ ನಾಗವರ್ಮನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೦೦ ರಿಂದ ಕ್ರಿ, ಶ್ರ. ೧೩೩ರ ಮಧ್ಯ ಕನಲದ್ದ ಇದ್ದವ 

ನೆಂದು ನಿರ್ಧಗವಾಗುವುದು. 

ಹೊಯ್ಸಳಬಲ್ಲಾಳ (ಕ್ರಿ. ಶೆ ೧೧೭೩-೧-೦೭೦) ಇವನ ನಂಗ ನರಸಿಂಹ 7] (ಕ್ರಿ. ಶ. 

೧೨೨೦-೧೦೩೬) ಇವೃಆಸ್ವಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ೧೦೦೯ ರಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರ ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ೧.೦೩೦ ರಲ್ಲಿ 

ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣವನ್ನೂ ಬರೆದ ಜನ್ಮ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಅನಂತನಾಹಪ್ರರಾಣದ ನೀಠಿಕೆಯ್ದ ಕವಿ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ «"(ರಾಮಚಂದ್ರವಂನಿ?ಗಳೆ ವರೆಗಣ ತನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು 

ಹೇಳ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ “ಲಕುಮಾದೇವಿಯ” ಗುರುವಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಯತಿಯವರೆಗಣ 

ಗರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ 

ಜನನಾಥಂ ಜಗದೇಕನ) ಕಟಿ ಕೋವಿಾಧ್ಯಾಯ ನಾನಾಗವ | 

ರ್ಮುನಿದಾನೀಂತನಶರ್ವವರ್ಮನೆ ಗಡೆಂ ಜನ್ನಂಗುವಾಧ್ಯಾಯನಿಂ 

ದು ನೃಸಿಂಹಪ್ಲಿತಿನಾಥನಲ್ಲಿ ಕಟಕೋನಬಾಧ್ಯಾಯ ನಾರೆಂಬ' ಸೂ ॥ 

ಕ್ರಿ ನವೀನೋಜ್ಞಲಬಾಣನೆಪ್ಪ ಸುಮನೋಬಂಣಂ ಕವಿಶ್ರೇ ನೈ ರೊಳ್ | 0೪ 1 

ಏಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉವಾಧ್ಯಾಯರಾದ ನಾಗವರ್ಮ, ಸುಮನೋಬಾಣರನ್ನು ಕೀರ್ತಿ 

ನಿರಂನನು,” ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನನಾಹನಾದ ಜಗದೇಕನಲ್ಲಿ ಕಟಕೋವಿಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದು ಇದಾ 

ನೀಂತನ ಶರ್ವವರ್ಮನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಾಗವರ್ಮನೇ ಜನ್ನನಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಾ 

ಯನ ವೆ? ಇಂದು ನೈಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಕಟಕೋಪವಾಧ್ಯಾಯನಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕವಿಶ್ರೇನ್ಠ 

ರಕ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಿ ನವೀನೋಜ್ಜಲಬಾಣನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸುಮುನೋಬಾಣನಿರುವನು. 

ಇವನೂ ಇಂದು ಜನ್ನನಿಗೆ ಉವಾಧ್ಯಾಯನು ವಂದು ಸುರಸವಾದ ಅರ್ಥ ವಾದುದರಿಂದ ಜನ್ನನ 

ಧ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಿಂದೆ ಉವಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದ ನಾಗವರ್ಮ ನನ್ನೂ, ಈಗ ಉಪಾಧಥ್ಯಾಯನಾ 



ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತು ವಿಚಾರಂ | = 

ಗಿರುವ ಸುಮನೋಬಾಣನನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸಿರುವನು. ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ನಾಗಿದ್ದ ನಾಗವರ್ಮುನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಸೂಕ್ತಿ ನವಿೀನೋಜ್ಜ ಲನೆಂಬ 

ಬಿರುದನನ್ನಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಮನೋ ಬಾಣನೂ ಉಬಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಕವಿತ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನ್ನೂ ವ್ಯಂಚ್ಯೆ: ಮರ್ಯಾದೆ 

ಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ಪಂಡಿತನೂ, ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನೆಂಬ ಈ ವಿವಯನನ್ನೇ 

ರನ್ನಂ ವೈಯಾಕ ರಣಂ, ಜಿನ್ನಂ ಮೇಣ್ ಕವಿಗಳೊಳೆಗೆ ವೈಯಾಕರಣಂ ಎಂದು ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ 

ಯಲ್ಲ ಸ್ಪೆಮ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನು, ಕಾವ್ಯಾನಲೋ ಕನವನ್ನು ಬರೆದ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೂ 

ಅಭಿನವ ಶಬ್ದಸಂಸ್ಕೃರಣದಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿವನ್ನುಂಬುಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಇದಾನೀಂತನ ಶರ್ವ ವರ್ಮ! 

ನೆಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು i ಜನ್ನನ ಉವಾಧ್ಯಾಯನಾದ ನಾಗವರ್ಮನೇ, 

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ವನ್ಹುಕೋರಗಳ ಕರ್ತೃವಾದ ನಾಗವರ್ಮನು ಬಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇ 

ಹವೂ ಇರಲಾರದು, ಜನ್ನನು ನಾಗವರರ್ನನ ಕನ್ಮ್ಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವ ಜನ್ನನ ಅನಂತ 

ನಾಥ ಫುರಾಣದ ೪ೆಲನು ಪ್ರಯೋಗಗಳೆನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರ ದಹರಿನಸುವುದು ಆಪ್ರಕೃತವಾಗಲಾರದು. ಸೆಂ 

ಸ್ಟ್ರೃತದ ಆಪೂರ್ನ ಪ್ರ Pd ದ್ದು ವನ್ನು ಕೋಶದಲ್ಲಿ “ಸದಕಂ pi ಮಕ್ಷತೆ'' ವಂದು 

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಸದಕ ಇ ವನ್ನೂ, ವಾಯಸ (ಹ್ರೈರೇಯ) ಶಬ್ದಪನ್ಯಾಯವಾದ "ತುಯ್ಯಲ? 

ಖಂಬಿ ಬೀಶ್ಯ ಶಬ್ದಿವನ್ನೂ, ಗಜಠಕಿಪ್ರಾದ್ಕ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ «ಯತು «ಯಾತ ಶಬ್ದವನ್ನೂ 

ವ್ಯಹಿಭದ ಬ “ಟಿಲ್” ವಿಂಬಿ ಪದವನ್ನೂ ಜನ್ನನು ರಸತೋಯಂಂ ಭಾನ 

ಸ್ರ ಡಲ ಛ | ರ (ಡಂ ಹಾ ಕಾಲಾ ನಾಂ ಬನವ ನನಾ ಹ ನಂ ಇಂ ಯಾ ಪಯ ಮಾರಾ. 

1 1 ಈಪ ಪ್ರಕರ ರಣವ[್ಛ ಸುಮ; ನೋಬಾಣನ ಬರುದು *"ನಬನೋಬ್ಚಲಬಾಣ'' ಎಂದೋ ಆಸೂಕ್ತ್ಮಿ 

ನಏನೋಬ್ಹಬಲಬಾಣ'' ಎಂಬೋ ನಿಷ್ಟ ಪೈವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಏಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಸುವ ಸಾವಳಿಯ 
ಚಕ ಚ್ ನೂ ಕಳೂಪವಗ್ಗದ ಹ ATE, > ಫೂ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ y 

ಇನ್ನೂಕೆಲ ಇತರ ಕಟಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ""ಸೂಕ್ಮ್ಮನಬೀನೋಜ್ಯಲಬಾಣ” 

ಎಂಬು. ಈತನ ಬಿರುಎಂದು ರೇಳದ(ಕಾಗುವುದ್ಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಖನ್ನ್ನುನ ವಿಶೇಮಣಕ್ಕ್ 

ವಿಶೇ ನ್ಲವಿಜ್ಞ ಖಂಬಿ ಸೂಕ್ತಿವಿಂದು ಅನ್ನುಯಿಸಿ ಸೂಕ್ಕಿಶಬ್ದ ಕ ವಿಶೇನಣ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಸೂಕ್ತಿ 
ಯೆಂಬ ಪ್ರಥನೂಾಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ಹೇಯಿಸುವ ಕ್ರಿ ಜಾ ರಲು. ಮಂದೆ ಸುಮನೋಬಾಣಂ 

ಖ೦ಬಿ ಅನನ್ನಿತವಾವ ವುಲ್ಯ್ಮಂದುಪ ಪ್ರಥನತಾಂತವೂ ಬರುವುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಂಬ ವಿ೦ಬಲ್ಲಿ 

ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪಳಿಗುವಂತ ಪ್ರಕೃತದ್ಧ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೀಸಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಂಬ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು 

ಕವಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ್ಲ ಆ ಊಹಿಸವೇ ಕಾಗುವುದು. ಐಂಪಭಾರತದ ಬ ಜಾ 

ದೊಸ್ಪಿದಪುದಂ ತೇಕನ್ನ ನಿನ್ನೀ ಶರಾಸನದೊಳ ಶೂಲಕ ನಾಲಭಾಣಿ ದಯೆಯಿಂ ಬಂದಿರ್ದ 

ಅಂಬಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ.... 

ಶಾಂತಿಪುರಾಣದ- 
(ಜಿನತತ್ನೆಂ ಸ್ವರತತ್ಹುಮೆಂಬಿವೆರಡೆುಂ ದೂರಸ್ಥಮೆಂತೆನ್ಸ ಆ | 

ಜಿನತತ್ವಂ.........,” 

ಹಿತಿನಾರ್ಥ ಪಲರುಳ್ಳೊ ಡೆಂ..,ದೊರೆಯಾಯೆ ನ್ರಂತೆನ್ಸ್ಸ್ ಸಜ್ಯೋತಿರುನ್ನತ್ತಿ,॥ 

ಬಗಗ ನನ್ನು ಭತ ಆ॥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ನ್ನ ಎಂಬ ಬಾಠೆವು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ 
ಏಂಬ ಉಂದು ಮಾರ್ಪಬ್ದಂತೆ ಕಾಣುವುದು, 

96995195199 
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ಗಂಥಂ ಪದಸದಕಚಯೆಂ ಕಾವ್ಯಪುಖೈೆಂ,,.೧-೬೪) ಕಾಲಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗೂಡುವವೋಲ್ ತುಯ್ಯಲ 
ನಿಂದ್ರವಂದಿ ತನ,.,(೧-೬೦) ಯತಯಾತ ಬೌಢಿಯಂ ಮಿಂಚಿನ ಮೇಗವೆಡೆಮಂ...(೩-೩೫) ಇಣಿ 

ಗಿಡಿ ದಿಣಿಲಂ ಕೋಬ್ಕಳಿನಣೆದು,,,(೪-೧೧೧) ಬಿಂದು ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರು 

ವೆನು ಈ ಅಪೂರ್ವಪದಗಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಜನ್ನನಿಗೆ ಉಪಿಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದ ನಾಗ 

ವರ್ಮನ ಅತಿನಿಕಬ ನಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೀರೊಂದರಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ಧಾರಾಳೆವಾಗಿ ಹೇಳೆಬಿಹುದು. 

ಚಾಳುಕ್ಯರಾಜರಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ವಿಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಇಬ್ಬರೆಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ 

ತಿಳಿದು ಬರುವಿದು, ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಯಸಿಂಹ ವಂಬವನು, ಕ್ರಿ. ಶ್ರ. ೧೦೧೫-೧೦೪ ವರೆಗೆ 

ಆಳಿದವನು. ಪೆರ್ಮಾ ಜಗದೇಕಮುಲ್ಲನೆಂಬನನು ೧೧೩೬ ರಿಂದ ೧೧೫೧ ರ ವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ 

ಮಾಡಿದವನು. ಜನ್ನೆನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದ ನಾಗವರ್ಮನು ೧೧೫೧ ರಲ್ಲಿ ಜಗದೇ ಕಮ ನಲ್ಲಿ 

ಕಟಕೋನಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕಾಲವು 

೧೧೫೭೦ ರಿಂದ ೧೧೯೦ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವುದರನ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಾರದು. 

೧೧೫೦ ರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಎ೫ ವರುಸಖಿವಿರಬಹುದೆಂದೂ ೧೨೦೯ರಲ್ಲಿ 

ಯಶೋಧರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬಿರೆದ ಜನ್ನನಿಗೆ ಸುಮಾರು ೩೦ ವರುಬೆವಿರೆಬಹುದೆಂದೂ ಊಹಿ 

ಸುವುದಾದರೆ ನಿಗನವರ್ಮುನ ಅಪರವಯಸ್ಸಿನನ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ೬% ರಿಂದ ೪-೦ ರ ವರೆಗೆ 
ಜನ್ನನು ಈತನ ಕಿಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುವುದರೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯೂ 

ಬರಲಾರದು. 

ಜನ್ನನು ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ನಾಗವರ್ಮನು ಕಾಲ 

ಧರ್ಮವನ್ಸೈದಿದ್ದಾದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮನೋಬಾಣನನ್ನು ಉಭಾಧ್ಯ್ಯಾಯನನನ್ನಿಗಿ ಸ್ಕೀ ಕರಿಸಿ, 

ನಾಗವೆರ್ಮೆನೆನ್ನು ಆ ನಂ ಗವರ್ಮನೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನುಮನೋಬಾಣನೆನ್ನು ಇಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 

ನೆಂದು ನಿರ್ದೇಿಸಿ ಹೇಳಿರುವನು, ಈ ಅಭಿವ್ರಾಯದಿಂದಲೇ "ಜನ್ಮೆಂಗುಬಾ ಧ್ಯಾಯಂ, ಎಂಬಿ 

ಪದವನ್ನು” ದೇಹಳೀ ದೀಪನ್ಯಾಯದಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವನೆಂಬಂದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ 

ಇರದು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದ) ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಸ್ತರ ಭೆಯದಿಂದ ಇಲ್ಲ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೋ ಖೆಜ್ಜ ಗುಣಜ್ಜ್ಮರೂ ಆದ ವಿದ್ದನ್ಮಣಿಗಳು ದೋ ವನ್ನು ದೂರೀ 

ಘರಿಸಿ ಗುಣಲೇಶವನ್ನಾದರೂ ಸ್ಟೀ ಕರಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವರೆಂದು ಪ್ರಕೃತ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಉಪ 

ಸೆಂಹರಿಸಿರುವೆವು. 

ಇಂತು ಸಜ್ಜನವಿಧೇಯರು. 

! ಆದಾನೀಂತನ ಶರ್ವವರ್ಮ, (ಈಗಣ ಶರ್ವವರ್ಮ,) ಅಭಿನವ ಶರ್ವವರ್ಮ, (ಹೊಸಬ 

ನಾದ ಶರ್ವವರ್ಮ,) ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಈಗಣ ಹೊಸಬ, ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು 

ಭಿನ ಗಳೆಂದೂ, ಇಜಿರಡು ಬಿರುದುಗಳೊ ಬೇಕಿ ೦ದೂ ಹೇಳುವುದು ಸಯು ಕ ಕೆವಲ್ಲ. ೩ ಕ 



ಅಮಿ ಲಸ ಚಿಕ್, 
ಸ್ಥಾ... 

ಕಾಂಡದ ಹೆನರು ವರ್ಗದ ಹೆಸರು ke] ಮ 

ಮುನ್ನುಡಿ i xvi 

I ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ ೧ ಸ್ಪರ್ಗವರ್ಗಂ ೧ ೧ ೧೪ 

4೨ ಶಕೌಲವರ್ಗಂ OV ೧೫ "oo 

೩ ಸಂಸರ(ಣ)ವರ್ಗಂ ಎಲಿ. ev ಎಣ 

ಳೆ ಸಲಿಲವರ್ಗಂ ಎಡಿ ೧-೦ 4X 

೫ ಭೂವರ್ಗಂ ಪ್ರ ೧ ಂಟ ಎಪಿ 

ಓ 'ಕಾಲಾಯಸಾದಿ 

ಧಾತುವರ್ಗಂ ೧-೨ OV” ೦೯ 

೬ ವನವರ್ಗಂ XK ೩೦ ೩.೧ 

೪” ವೃಶ್ಞಾದಿವರ್ಗಂ av ೩೩ ೩೯ 

೯ ಮೃಗಪಶ್ಷಿವರ್ಗಂ oY ಳ೦ wv 

೧೦ ಮೂ ಜ್ 

ಣಾದಿ ವರ್ಗಂ av ೪೪ ೫೧ 

೧೧ ಮನಮ್ಯ್ಮವರ್ಗಂ' VV ೫-0 44 

೧೨ ದೇಹಾವಯವಾದಿವರ್ಗಂ ೪ ಆ£ 2೭೪ 

೧೩ ಭೂನಣಾದಿವರ್ಗಂ ಳಂ ಪ ೧ 

೧೪ ಜಗಳ. 

ಕೀರ್ಣವರ್ಗಂ Yo wo Va 

೧೫ ಪಶುವರ್ಗಂ ೧೪ ೯೪೯ ೯೧ 

೧ ಧಾನ್ಯವರ್ಗಂ ಎ.ವಿ Fo ಕೀ 

ಕಾಂಡದ ಉಪಸಂಹೃತಿ ೫ ೯4 ೯೭ 

Il ಸೊಮಾನ್ಯಕಿಂಡಂ ೧ ವಿಶೇಬಜಿಣವರ್ಗಂ ಪಿಂ ೯ ೧೧೦ 

ಂ ವಿಶೇಮೈವರ್ಗಂ av ೧೧೧ ೧೧೬ 

1]] ನಾನಾರ್ಥ ಕನಿಂಡೆಂ ೧ ನಾಸಾರ್ಥನರ್ಗಂ ೧೩೬ ೧೧೬೧ ೧೪೧ 

ಪರಿಕಿಬ್ಚೃಂ ೧ ಶಬ್ರಗಳ ಅ ಕಾರಾದ್ಯನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ೧೪೩ ಎಳಿ 

ಪರಿಕಿಮ್ಮೈಂ ೦ ಹಸ್ತಲಿಬಿತ ಪ್ರತಿಯ ನಾಶ ಚೇದಂಗಳ್ ೬೫೦ ೦೪.೦ 

ಶುದ್ಧಿ ಪತ್ರಂ AV ov 

: ಶೈಲವೆರ್ಗಂ, ಪದ್ಯ-೪ ಹಾಲಾಯಿನಾಧಾತುನರ್ಗ ೪ * ೧೪ ಪದ್ಯಗಳು, * ವನೌಬಜಿಧವರ್ಗಂ 

೩೫೯, 3ವಮ್ಭುಗನೆರ್ಗಳ ಪಹ್ನಿವರ್ಗಂ ೧೬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ಗಂ ೪೪, ಫ್ಲತ್ರಿಯನರಗ್ಗಂ ೧೫. 
ವೈಶ್ಯವರ್ಗಂ. ಶೊದ್ರವರ್ಗಂ ಓ, ಮೆ ೯. ೧೫ ಐಿಂದಾ್ಗ” ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 





ಶ್ರೀಃ, 

ನಾಗಪವರ್ಮವಎರಚಿತ೦ 
ಅವ್ಪ 

ಪಸ್ತುಕೋಶಲ೦. 
ಅಥವಾ 

ಅಭಿಧಾನಕೋಕಂ 

ನಮಸ್ಸಿದ್ಸೇಭ್ಯಃ. 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಾಂಡೆಂ, ಪ್ರಥಮಂ, 

೧ ಸ್ಪರ್ಗವರ್ಗಂ, 

ಕಂ॥ ದೇವಾದಿದೇವನಭವಂ | 

ಕೇನಳೆಬೋಧಪ್ರಬುದ್ಧತತ್ನಂ ವಕ್ರಿ, ॥ 

ಕ್ರೀವ್ಲಭನೆಮಗೀಗೆ ಸು | 

ಖಾವಾದ್ಮಿಯನೊಸೆದು ವರ್ಧಮಾನಜಿನೇಂದ್ರಂ 

ವರರುಚಿ ಹಲಾಯಂಂಧಂ ಭಾ ! 

ಗುರಿ ಶಾಶ್ಲತವನಮರ ಕೋಶಮೆಂಬಿವು ವೊದಲಾ ॥ 

ಗಿರೆ ಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ರ್ರಮಂ ಸಂ! 

ಹರಿಸಿ ಮನಂಗೊಳೆ ನಿಘೆಂಟುನಂ ವಿರಚಿಸುಪೆಂ 

ಪುದಿದ ಮುನನ್ಮ್ನಮಮುಂ ಬಿಡೆ । 

ಬೆದಖಶಿ ಸದರ್ಥ ಪ್ರಕಾ ಶಮಂ ಮಾಡುಗುಮು 1 

ಪ್ಪುದಅಶಿಂ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾ | 

ಪ್ರದೀಪಮಭಿಧಾನಕೋಕಮುಲ್ಲದೆ ಪೇಂತೇಂ 

ಕರಮೆ ಜಡೆಮತಿಯು ಮೇಣಂವಂ | 

ತಿರೆ ಕನ್ನಡೆದಿಂ ಜಲಕ್ಕನಾಗಿರ್ಹಿನೆಗಂ | 

ವಿರಚಿಸಿದಂ ಕವಿಕಂಠಾ | 

ಭರಣನಿದಂ ನಾಗವರ್ಮನೆನೆ ಹೆಂಚ್ಕದರಾರ್ 

lI at 

| of 

|! 

1೪! 
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ಘಂ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಂ ಸಾಮಾ | 

ನ್ಯವಾಚಕಂ ಭಿನ್ನ ಪಾಚಿಯೆಂಬುದುಮೆಂದಿಂ ( 

ತಿವಿ ಮೂಲಂ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ | 

ಪ್ರವಿಭಾಗದೊಳೊಂದಿ ತೋಕರ್ನ್ಯಿಮನುಗತಿಯಿಂದಂ | wl 

ಪರ್ಯಾಯೆಶಬ್ಬದೆೊಳ್ ತಾ | 

ತ್ಪರ್ಯದಿ ನೆಳುದರ್ಥಗತಿಯಿನನ್ನರ್ಥತೆಯಿಂ [ 

ಪರ್ಯಾಳೋಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಸಾ | 

ಹಾರ್ಯನಿಂದೆಂದನಳಿಹಿತದೊಳೆಭಿಯೋಗಪರರ್ He 

ಶ್ರುತದೇವಿ ವಾಣಿ ವಾಗ್ಭ್ರಾ | 
1 

ರತಿ ವಚನಂ ಚಾಖೆ ವಾಚಿ ಗೀರ್ ಬ್ರ್ರಾಕ್ಮಿ ಸರ ॥ 

ಸ್ಪತಿ ವರದೆಯೂಾಗಿ ಪದಪ | 

ದ್ವತಿಯನೊಡೆಂಬಡೆ ನಿಮಿರ್ಚಿ ತಿರ್ದುಗೆ ದಯೆಯಿಂ ॥ ೭ ॥ 

ಪರಮೇವ್ಮಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ | 

ಸ್ಪೂರೂಪನಾಪ್ಲಂ ತ್ರಿಲೋಕಗುರು ಸರ್ವಜ್ಞ್ನಂ | 

ದುರಿತಹೆರನಹ್ಟಯೆಂ ವೀ | 

ತರಾಗನರ್ಹಂ ಜಿನೇಶ್ನುರಂ ತೀರ್ಥಕರಂ Ir 

ಸಿದ್ಸಾಂತಮಾಗಮಂ ಶ್ರುತಿ | 

ರಾದ್ಚಾಂತಂ ಪ್ರವಚನಂ ಜಿನೋದಿತಮಕ್ಕುಂ | 

ಸದ್ಧರ್ಮ ಕಥಾ ಕಥನನಿ। 

ಬದ್ದಗ್ರಂಥಂ ಪುರಾಣಮಿತಿಹಾಸಾಖ್ಯಂ |! 

ಬುದ್ಧಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ | 

ಸಿದ್ದಾರ್ಥಂ ಮುನಿ ತಥಾಗತಂ ನಡೆಭಿಜ್ಜಂ I 

ಶೌದ್ಧೋದನಿ ದಶಬಳೆನ | 

ತ್ಯುದ್ಭತಮುದಮುದನವಿಜಯಿ ಶಾಕ್ಯಂ ಸುಗತಂ 1 aol 
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ಕಂ ಸರಸಿರುಹಭವಂ ಬ್ರಹ್ಮುಂ | 

ಕಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ವಿಧೂತ್ಸ ದೇವನಜಂ ಪಂ ॥ 

ಕರುಹಾಸನಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ | 

ವಿರಿಂಚವಂ ವಿಧಿ ಪಿತಾಮಹಂ ಚತುರಾಸ್ಕಂ ॥ ac ॥ 

ವೇದಂ ಛಂದಂ ಶ್ರುತಿ ತ! 

ದ್ಭೇದಂ ಸನಾಮೆಗಣ್ಯಜುಪ್ರ್ರಯಂ ತ್ರಯಿ ಯೆನಿಕಂಂ ! 

ವೇದಾಂಗಪ್ಯಯಂ ವ | 

ಘಹ್ರಾದಿಗಳುಪನಿಮೆದಮೆಂಬುದದು ಮೇದಾನ್ನಂ ॥ ೧೨೦1 

ಮಗಸ್ರಗ ಭವನೀಶಂ ಶಂಜೆ ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಶಂ ಶೂಲಿ ಭರ್ಗಂ ಭವಾನಿ । 

ಧವನುಗ್ರಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಂ ಹರ ನತನುಹರಂ ಶಂಕರಂ ನೀಲಕಂಠೆಂ॥ 

*೯ಾವ ನೀಶಾನಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಬಯಿ [ಗಿರೀಶಂ] ಕ್ರತುಧ್ದುಂಪಕಂ ಸ್ಕಾ | 

ಣಂ ವಿರೂಐಾಹ್ನಂ ಮೃಡಂ ಧೂದ್ವಟ ಫಣಿಕಟಕಂ ವಾಮದೇವಂ ವೃೈಷಾಂಕಂ 

ll ೧೩. ॥ 

ಹಂ! ಗಂಗಾಧರಂ ಕಬಾಳಧ | 

ರಂ ಗಜವರರುಚಿರಚರ್ಮುವಸನಧರಂ ಖ॥ 

ಟ್ಹಾಂಗಥರಂ ಗಿರಿತನಯಾ | 

ರ್ಧಾಂಗಧರಂ ಪಥುಜಬಾಧರಂ ಚಂದ್ರಧರಂ 1! ೧೪॥ 

ಪ್ರಮಹಂ [ಗಣಂ| ಕಪರ್ದಂ | 

ಸಮನಂದಗ್ರಜಟಾಚರಂ ಬವವಕಂ ಚಂಪಂ॥ 

ಖಮರುಂದನಲಾತ್ಮ್ಮಸೋಮಾ | 

ರ್ಕ ವಂಕೀಸಲಿಲಂಗಳಂಗವುಂಭವಂಗೆಂದುಂ Il ೧೫ 

ಉಮೆ ಐಏಂರ್ವತಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ 

ಕಿಮವತ್ಸುತೆ ಚಂಡಿ ದುರ್ಗೆ ಮೇನಾತ್ಮ್ಯಜಿ ಗ್ | 

ರಿ ಮೃಡಾಣಿ ಗಿರಿಬೆ ರಂದ್ರ) | 

ಣಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಳಿಯೆಂಂಬಿವಂಬಿಕೆಯ ಪೆಸರ್ | ೧೬ 1 
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ಹಂ ಪರಶುಧರಂ ಗಣಪತಿ ವಿ! 

ಮು! 

೫ಂ॥ 

ol 

ಫ್ನಿರಾಜಿ ಐಭೆವದನ ನೇಳದಂತಂ ಲಂಬೋ ॥ 

ದರ ನಾಖುವಾಹನಂ ಶಂ | 

ಕರನಗ್ರಸುತಂ ಏನಾಯಕಂ ಹೇರಂಬಂ 8 ೧೩೭ 8 

[ಗೌರೀಸುತಂ] ವಿಶಾಖಂ | 

ತಾರಕರಿಪು ಬೆಣ್ವಾಖಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಕಾಂ ॥ 

ಚಾರಿ ಗುಹಂ ಸೇನಾನಿ ಮ! 

ಯೂರರಥಂ ಸಾಮಿ ಕಾರ್ತಿ ಕೇಯಂ ಸ್ಫಂದಂ | awl 

ಚಾವಂಂಂಡಿ ಕರ್ಣಹೋಟಿ ಮ! 

ಹೂವಮಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಚರ್ಚೆಯಂಂ ಭೈ ರವಿಯಾ | 

ನಾಮಮಿವಕ್ಕಾಂ ಬ್ರಹ್ಟಾ | 

ಣೀಮುಖ್ಯರೆನಿಪ್ಪರೇಖ್ದಾರುಂ ಮಾತೃಕೆಯರ್ 1 ೧೯ ॥ 

ವನೆಜಾಘ್ರಂ ಪುರುಷೋತ್ರವಂಂ ನಗಧರಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಘ್ಮ್ಮಂ ಜನಾ | 

ರ್ದರ ನಿಂದ್ರಾವರಜಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಮುಪೇಂದ್ರಂ ವಿಷ್ಟು ನಾರಾಯಣಂಗೆ 

ದಮೆಜಾರಾತಿ ವಮಿಕುಂದ ನಬ್ಬಿಶಂಯನಂ ಗೋವಮವರ್ಧನೆಂ ದೇವಕೀ । 

ತನಯಂ ಕೇಶವ ನಚ್ಛ್ಯುತೆಂ ಮಖುರಹರಂಷೈಕುಂಠ ನೆಬ್ಬೋದರಂ!॥-ಂ೦॥ 

ವವಮಾಾಲಿ ಬಭು)ವುಂ ಭಾವ । 

ನನಾಥ ವಜಿತಂ ದಶಾರ್ಹತನಯಂ ವಸಂದೇ ॥ 

ದ್ವನಾಭನುಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿವಬ್ದೊಕ್ಸೇನಂ ॥ _ಂ೧ 

ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ನರಳಕಾರ್ಯಧೋಹೈಜ ನಜಂ ಪೀತಾಂಖರಂ ಚಕ್ರಭೈ | 

ದ್ಲ್ಗೋವಿಂದಂ ಹರಿ ಶ್ರಿ ಮಖಂಜವೃಜಿನೆಂ ಕಂಸಾರಿ ವಿಶ್ವಾಂಭರಂ ॥| 

ಮಾವ[ತ್ಸಂ ಸ್ಹ]ಭವಂ ತ್ರಿನಿಕೃಮುನವಂ ದಾಮೋದರಂ ಕೃಪ್ಲನ | 

ಚ್ಹಾವಾಸಾಪತಿ ವಿಮ್ಮರಶ್ರವ ಹೃಪೀಕೇಶಂ ಸುಪರ್ಣಧ್ದೊಜಿಂ | 0-0 f 



ವರ್ಗಂ] ಅವಿಭಿಸ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ 

ಕಂ॥ ಗದೆ ಕೌಮೋದಕಿ ಚಕ್ರಂ! 

ಸುದರ್ಶನಂ ಸದಸಿ ನಂದಕಂ ಧನು ಶಾರ್ಜುಂ ॥ 

ತದಲಂಕಾರೆಂ ಕೌಸ್ತುಭ | 

ಮದು ಗರುಡಂ ಕೇತು ಬಾಂಚಜನ್ಯೆಂ ಶಂಖಂ 

ತಂದೆ ವಸುದೇವನಾನಕ | 

ದುಂಧಂಭಿಯೆನೆ ನೆಗಬ್ಹ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ದೇವಕಿ ತಾಯ್ ॥ 
ವೆಂದವ ನನನ್ಯಜಂ ಕ್ರೀ | 

ಸಂಂದರಿ ತನಗಿನಿಯೆಳಗ್ರಜಂ ಖಲದೇವಂ 

ಬಲ ನೇಕ ಕುಂಡೆಲಂ ತಾ | 

ಳಲಘ್ಮ್ಮ ನಸಿತಾಂಬರಂ ಪ್ರಲಂಬಪ್ನುಂ ಲಾಂ॥ 

ಗಲಿ ರೇವತೀಧವಂ ಹಲಿ | 

ಬಲಭೆದ್ರಂ ವಖಸಳಿ ಕಾಮೆಬಾಳೆಂ ರಾಮಂ 

ಶ್ರೀರಾಮ ಲಹ್ಟ್ಮೀ ಗೋವಿಂನಿ । 

ವಾರಿರುಹಾವಸಥೆ ಪದ್ಮೆ ರಮೆ ಕಮಲೆ ಸುಥಂ ॥ 

ಭೋರಾತಿತನಯೆ ಸಿರಿ ದವಂ | 

ಜಾರಿಪ್ರಿಯೆ ಯೆಂದಿವಿಂದಿರಾನಾವುಂಗಳ್ 

ಮನಸಿಶಯಂ ಪ್ರದ್ಧ್ಯುವನ್ನ್ನಂ | 

ಮುನೋಭೆವಂ ಕಂತು ಮನ್ನುಹಂ ಕಂದರ್ಪ ಂ ॥ 

ಮುನಸಿಬಜ ವವೆಂಗೆ ನಂಗಜ | 

ನನನ್ಯಜಂ ವಂಕ್ರಕೇತು ಮಾರಂ ವಂದನಂ 

ಸ್ವರ ನತನು ದರ್ಪಕಂ ಶಂ | 

ಬರಶೂರ್ಪಕವೈರಿ ಕಂಸುವುಚಾಪಂ ಶೃಂಗಾ ॥ 

ರೈ[ರಸ್ಯೆ ಕಯೋನಿ] ಕಾವಂಂ | 

[ಸಿರಿಗುವರಂ] ರತಿಮನೋಹರಂ ಮಂಧುವಿಂತ್ರಂ 

| ೩ 8 

1 _o¥ 1 

1 oh 

॥ ಎಓ ॥ 

॥ oe ll 

॥ ov ॥ 



ಶ್ ೦॥ 

ಮೆಗ 

Fo 
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ಅರಂಣಾನುಜಂ ಪಮುಪರ್ಣಂ | 

ಸುರೇಂದ್ರಮದಮರ್ದನಂ ಸುಪರ್ಣೀತನಯಂಂ ॥ 

ಗರಂಡೆಂ ವಿಹಂಗರಾಜಂ | 

ಗರುತ್ತ್ನ ವಹಿವ್ಯೆರಿ ವೈನತೇಯಂ ತಾರ್ಪ್ಯ್ಯಂ | oF 

ತ್ರಿದಿವಂ ಸೆ ಸ್ಟೂರ್ಗಂ ಸಂರ । 

ಸದನಂ ವಾಕ್ಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಕೈಪಂ ದಿವವೆಂಂದಿಂ ॥ 

ತಿದು ತಾ ನಮತರಕ್ಯಭವನಂ 

ತದುದ್ಭವ [ರ್ಕಳ*] ದಿಮೌಕಸರ್ ದೇವರ್ಕಳ್ | aol 

ಅವಂರರ್ ಸಂಪರ್ವರನಿವಮಿಂನೆ. । 

ರಮುರ್ತ್ಯ ರಸ್ವೂಪ್ನ ರದಿತಿತನಂಯರ್ 'ತೀಖರ್ ॥ 

ಸಂವಂನೆರ್ ಗೀರ್ವಾಣರ್ ಸಂರ | 

ರಮೃತಾಶರ್ ಕ್ರತುಭುಜರ್ ನಿಳಿಂಪರಿ* ತ್ರಿದಶರ್ | an! 

ದಮಜರ್ ದೈತೇಯರ್ ದಿತಿ । 

ತನೂಭವರ್ ಪೂರ್ವದೇವ ರಸಂರರ್ ವಾತಾ || 

ಛನಿವಾಸಿಗಳ್ ಸುರದ್ದಿಐದ. | 

ರೆನೆ ದೈತ್ಯ್ಯರ್ ಶುಕ್ರ8ಖ್ಯರಾರ್ಗಮದೃಶ್ಯರ್ lH aol 

ಪುರುಹೂತಂ ಮಕುವಂ ದಿವಸ್ಪತಿ ಸುನಂಸೀರಂ ತುರಾಮಾಬ್ಪುರಂ | 

ದರೆನಾಖಂಡಲ ನಪ್ಸರಃಪತಿ ಬಿಡ ಜಂ ವಜ್ರಿ ಸಂಕ್ರಂದನಂ, ॥ 

ಪುರರಾವಜಂ ನಗವ್ಯೆರಿ ದುಶ್ಚ್ಯವನನಿಂದ್ರಂ ಜಿಖ್ಚು ವೃದ್ದಶ್ರವಂ 

ಹರಿವಾಹಂ ಶತಮನ್ಮು ನೀರದರಥಂ ಶಕ್ರಂ ವೃಹಂ ವಾಸವಂ! ೩೩ ॥ 

ಸಂತ್ರಾಮಾಖ್ಯಂ ದಶಶತ ! 

ನೇತ್ರಂ ಕುಲಿಶಾಯುಧಂ ಖಮುಭುಘ್ನು ದಿವೇಶಂ ॥ 

ವೃತ್ರಪುಳೋಮಬಳಾಸುರ | 

ಗೋತ್ರಹರಂ ವಾಕ್ನಮುಚಿಜಂಭದ್ದಿಬ್ಚಂ {av 
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ಹಂ ಸತಿ ನೆಗಂಪರಿಂದ್ರಾಣಿ ಪುಲೋ! | 

ಮತನೂಭೆಪೆ ಶಚಿ ಜಯಂತನಾತಂಗೆ ಸುತಂ ॥ 

ಕ್ಟೃತಮತಿ ಪುರೋಹಿತಂ ವಾ! 

ಕ್ಸ [ತಿ ಮಾತ] ಳಿ ಸೂತನಾಯುಧಂ ಶತಧೂರಂ ¥ awl 

ಅವುರಾವತಿ ನಗರಿ ವನಂ | 

ನಹೇರುವಂಂದಾರವಐಬಂರಿಜಾತಾದಿಸಂರ ॥ 

ದುುಮಯೋನಿ ನಂದನಂ [ತುರ | 

ಗಮ] ದುಚ್ಚೈೈಶ್ಶ್ರವಸ ಮದುಹೆ ದಿವಿಜತುರಂಗಂ Hae ॥ 

ಐರಾವಣ ಮೆಭ್ರದ್ದಿಪ | 

ಮೈ ರಂವತ ಮಬಭ್ರಮೂಪಿಿಯೆಂ ದಿವಿಜಗಜಂ ॥ 

ಸಾರತರೆವಿವಿಧಮಣಿ ವಿ! 

ಸಾರನಿಧನನಂ ಸುಧರ್ಮವ ಮರವಸುನ್ಸಿನೆಂ | ೩೭ ॥ 

ಪವಿ ಶತಧಾರಂ ದಂಭೋ ! 

ಛ ವಜ್ರ ಎಂಂದ್ರಾಸ್ರ್ರ ವಂಶನಿ ಕಂಲಿಶೆಂ ಸ್ವರ ಶಂ ॥ 

ಬಿವಿನಿತ್ತುಮೆಂಂ ತದೇಕ | 

ರ್ಹವಂಚಿ ಮಂಜು ರೋಹಿತಾಹ್ಹೂಯೆಂ ಸುರಚಾಪಂ Hl av ॥ 

ಮೆ! ವಸು ವೈಶ್ಲಾನರೆನಾಶುಶುಫ್ಲೇಣಿ ಹುತಾಶಂ ಕೃಪ್ಲೈವರ್ತ್ಸ್ವಂ ವಿಭಾ | 

ವಸು ಸಸಿಠ್ರಾರ್ಟಿ ಕೃಶಾಮ ವಗ್ಗಿ ದಹನಂ ಹವ್ಯಾಶನಂ ವಸ್ತಿ ವಾ 

ಯಖುನಖಂ ಜಿಪ್ದಿಲಿ ಕೃಪೀಬಯೋನಿ ಯನಲಂ ಸ್ಟಾಹಾಪ್ರಿಯಂಜಾತವೇ | 

ದಸ ವಪ್ರಿತ್ತ ವುಪರ್ಬುಧಂ ಹುತವಹಂ ಧೂಮದಧ್ದೇಜಂ ಬಾವಕಂ 1೩೯॥ 

೫೦ ಜಿಲಾಕಿಖಾರ್ಚಿ ಕಿಚ್ಚಿನ 

ನಾಲಗೆಂದಂಂ ಮೆಲಾತ ಮೆಂತೆದುಲ್ದ ಕೆ ಮೆತ್ತ, ॥ 

ಜ್ಪಾಳೆಗಳವುಳ್ಳೆ ಮೆನಿಕುಂ | 

ಜಾಲೆ ಕಣಾಂ ವಸ್ಫುಲಿಂಗ ಮೂಬ್ಮೆಂ ಬಾಖ್ಚೈಂ # Yo | 
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ತಂ! ೦ರಂಮನರ್ಕಸುತಂ ಧರ್ವಂ! 

ಯೆಮುವಾಸಹಜಂ ಪದೇತಖಿಭು ದಂಡೆಧರೆಂ ॥ 

ಶಮೆನಂ ಪಿತ್ಸೈಪತಿ ಕಾಲಂ | 

ಸಮವರ್ತಿ ಕ್ರೈ ತಂಂತನಂತಕಂ ಶೀನಾಶೆಂ !ಳ೪೧॥ 

ರೆಫ್ಲ್ಃ ಕೋಣಪ ನೈಯತ | 

ರಾಫ್ಸ ಪುಣ್ಯಜನೆ ಯಾತುಧನ ಕ್ರವ್ಯಾ ॥ 

ದ ಹ್ರ್ಾಣದಾಚರ ರೆಂದು ಸ! 

ದೃಕ್ಛ್ವಾರ್ಥಂಗಳ್ ನಿಶಾಟಪರ್ಯಾಯಂಗಥ* H Wo 1 

ವರಂಣಂ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಟತಿ | | 

ಶರನಿಧಿಪತಿ ಬಾಶೆಬಾಣ ಯಾದೋವನಾಥೆಂ ॥ 

ವರುಣಾನೀರಮಣಂ [ವಾ | 

ರಿರಾ?] ನಿಳೆಯೆಂ ಪ್ರಚೇತಸಂ ಖೆಸರಿಂದೆಂ | ೪೩ 1 

ಪವೆಮಾನೆಂ ಶ್ಹೂಪನೆಂ ಗಂ | 

ಧವಹಂ ಸತತಗತಿ ವತಾತರಿಶ್ಚಂ ಮರುತೆಂ ಗ 

ಪವೆನಂ ಪ್ರಭೆಂಜನೆಂ ವಾ । 

ಯು ವಾತ ಮುನಿಲಂ ಸಮಾಾರಣಂ ಪೃುಮೆದಶ್ವಂ | ೪೪ ॥ 

ಭೌತಿಕದೇಹಾಂತರ್ಗತ | 

ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಪಂಚಸೆಂಜ್ಞ್ಯಂ ರುಂರುಾ ॥ 

ವಾತಂ ಸವೃಷ್ಥ್ರಿವಾತಂ | 

ಪಾತೂಳಂ ವಾತ್ಮೆ ವಾತವಂಂಡಳಿ ಯಕ್ಕುಂ | YR 

ಧೆನೆಪತಿ ಯಂ ಕ್ರೀದಂ | 

ಮನುಸ್ಮಧವರ್ವಂ ಕಪರ್ದಿಪಖ ನೈಳಬಿಳಂ ॥ 

ಧನೆದಂ ಕುಬೇರ ನಳೆಕ | 

ಧಿನಾಯಕಂ ಗಂಹ್ಕ ಕೇ ಶ್ಚುರಂ ವೈಶ್ರವೇಂಂ i ve | 
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ಘಂ ನಳಕೂಬರಂ ತನೂಭವ । 

ನೆಳೆಳಾನಗರಂ ಪುರಂ ವನಂ ಚೈತ್ರರಥಂ ॥ 

ನಿಳೆಯಂ ಕೈಲಾಸಂ ತ! 

ದ್ದಿಭಾಸಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಮ್ಸೈಕಂ ಪೆಸರಕ್್ವಿಂ 

ಶತಮಖ ಹಂತವಹ ಯಮ ನ್ಯು! 

ರುತಿ ವರುಣ ಮರುತ್ತುಬೇರ ಶೂಲಧರರ್ ದಿ ॥ 

ಕ್ರೃತಿಗಳವರೆಣ್ಬರುಂ ಕ್ರಮ | 

ಗತಿಯಿಂ ಬ್ರಾಚ್ಯ್ಯಾದಿದಿಗಭಿರಫ್ಟಣನಿರತರ್ 

ಐತ್ರಚಿಯವಾಚಿ ಪ್ರತೀಚಿಯುದೀಚಿಯಾ | 

ಶಾಚತುಖ್ಚಂ ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದ । 

ವಾಚ[ತುಃ]ಪ್ರದಿಶ ವಿದಿಶೆಗಳ್* 

| ೪೩ ॥ 

| ೪೯-॥ 

1 ೪೯ ॥ 

ಮಗ ಸ್ರ ಹರಿದಾಶಾದಿಕ್ಯ್ಯ ಕುಪ್ಯಾಖ್ಕೆಗಳೆನೆ ದೆಸೆಗಳ್ ತದ್ದಿಶಾಚಕ್ರದೆೊಫ್ ಭೊ । 

ಭೆರಮಂ ತಾಳ್ಹಿರ್ದುವೆಂಯುಂ ದಿಗಿಭನಿವಹಹ ರಾವಣಂ ಪುಂಡೆರೀ ಹಂ ॥ 

ದ್ದಿರದೇಂದ್ರಂ ಪುಖ್ಚೆದಂತೆಂ ಕುವಖುದರದನಿ ಸಂದಂಜನಂ ವಾಮನಂ ಭಾ 

ಸುರತೇಜಂ ಸಂರ್ವಜ್ೌಮಂಂ ದ್ದಿಪಪತಿ ಶುಭೆ[ದಂತಾವಳೆಂ] ಸುಪ್ರತೀಕಂ 

ಘಂ ಹಪುವಮಾತಂಗಾದಿಗಳೆಂ | 

ಗನೆಯರ* ತಾವಂಭ್ರಮೂಕಪಿಫೆ ಹಿಂಗಳೆಂಯಂಂ ॥ 

ಜನೆ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಯೆಂಗನೆ । 

ಯೆಮುಪಮೊೆ ಪಡೆಗುಂ ಶಂಭರದನೆ ಯಿಭದಾಕೃವಂದಿಂ 

ಮೇನಕೆ ರಂಚಿ ತಿಳೋತ್ತಮೆ | 
ತಾ (ನೂರ್ವಕ) ಮಂಜು ಘೋಸೆ ಯೆಂಬಪ್ಸರೆಯರ" | 

ನಾನಾಪ್ರಕಾರಚಾರುಕ್ | 

ಭಾನಿಪುಣೆಯರವಂರಗಣಿಕೆಯರ್ ಸಲೆ ನೆಗಲ್ಹಿರ್ 

1 Ro I 

Il Ro ll 

| #0 

1364-2 
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ಪ್ ದೇವಚಿಕಿತ್ಸಕರಕ್ಷಿನಿ । 

ದೇಷರ್ ನಾಸತ್ಕರಕ್ಟುಗಳ್ ದಸಾ ತ್ರಖ್ಯರ್ ॥ 

ದೇವರ ವರ್ಧಕಿ ವಿಶ್ವುಮ ! 

ಕೀವಿದಿತಂ ತ್ಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೆಸರಿಂ H ೬೩ 1 

ಖೇಚರ ಕಿನ್ನರ ಯಕ ಬ! 

ಶಾಚರ* ಗಂಧರ್ವರಪ್ಸರಃಪ್ರಕರಂ ದೋ ॥ 

ವಾಚರರೆಂದದ್ದುತಗಂಣ ! ಬ 

ಗೋಚರರವರೆಯ್ತೆ ದೇವಯೋನಿಗಳೆನಿಪರ್ H 9 1 

ಅಮೈತಂ ಸುದೆ ಪೀಯೂವ.ಂ ! 

ಸಮಂತದೇಕಾರ್ಥಮಮರರುಣನ್ಸಿಹಾರಂ I 

ಯಮ ನಿಯತಿ ದಿಚ್ಛೃ ವಿಧಿನಾ | 

ಮ ಮಂಯಾನಯರೂಪಮೆಂತದ ಕ್ವಿಂ ದೈವಂ H Rl 

ಸುರಗಿರಿ ಮೇರಂನಗಂ ಮಂ | 

ದರಾದ್ರಿ ಕನಕಾಚಳೆಂ ಸುಮೇರೌಮಹೀಧ್ರಂ ॥ 

ಸುರದೀರ್ಪಿಕೆ ಮಂದಾಕಿನಿ | 

ಸುರೆವದಿ ವಿಪ್ಲುಪದಿ ಗಂಗೆ ಜಾಹ್ನುನಿಯೆಕ್ಸಾಂ | xe ॥ 

ಸುರಸರಣಿವಿಮ್ಬುಪದವಮಂಂ | 

ಬರೆಂ ವಿಯೆತ್ ಖಂ ವಿಹಾಯಸಂ ಗಗನಂ ಪು! 

ಮೃರಮಾಕಾ ಶಂ ನಭೆವಂಂ | 

ತರಿಹ್ರ್ಮಂಭೋದಮಾರ್ಗಮಂಭ್ರಂ ಹ್ಯೋಮಂ | xe ॥ 

ಸ್ಮನಯಿತ್ತು ವಾರಿವಾಹಂ | 

ಕುನಾತುವಂ ಧೂವಂಯೋನಿ ಹೇಕುಂ ಜಲದಂ ॥ 

ಫುವಮಂಬುಧರಂ ಸ್ೌದಾ | 

ಮಿನಿ ವಿವಮಭ್ರೆಂ ಬಳಾಹಕಂ ಜೀಮೂತಂ | xv- 8 
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ಇಂಗೆ ಉದ್ಯತ್್ಸಿದಾಮಿನಿಯೊಳ | 

ಭಿದ್ಯೋತಿಸುಗೂಂ ಸಮಾನಗತಿಯಿಂ ಚಪಳಾ ॥ 

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಣಿಕಾ ತಟಿದಚಿ । 

ರದ್ಯುತಿ ಶಂಬಾಶತಹ್ರದಾಹ್ರಾದಿನಿಗಳ್ | xr 8 

ಕುವಸಂತತಿ ಕಾದಂಬಿನಿ । 

ತುನನಿವರy ಕ್ಹೋಪಳೆಂಗಳೆವು ಕರಕಂಗಳ್ ॥ 
ತುನೆನಿಘ್ಕೋಸಂ ಸ್ಮನಿತಂ | 

ಕುನಸಂಭೂಾತಾಗ್ನಿ ತಾನಿರವ್ಪುದಮಕಪ್ವಂ lI &ol 

ಓರಂತೆ ಮುಚ್ಚೆ ಮುಸುಕಿದ | 

ಧಾರಾಭಿರಮಾದ ದಂರ್ದಿನಂ ಶುನತಿವಿಂರಂ ॥ 

ಧಾರಾಸಂಪಖಾತನುದಾ | 

ಸಾರಂ ವಾತಾಸ್ತವಾರಿ ಕ ಕರಮಕ್ಕಾಂ | él 

ಅರಿವ ಮಶಿ ವೃಷ್ಟಿ ವರ್ಮೆಂ! 

ಬಅಿದಿರ್ದ್ದ್ವುದವಗ್ರಹಂ ಸಿಡಿಲ್ದು ಸಿಡಿಲ್ ಬಂ ॥ 

ಬದೆಅಪುದು ವಿಸ್ಫೂರ್ಜಂ $ | 

ಕ್ರೀಅರಿಗಿಅರಿದ ವಂಗಿಲ್ಲಳಿಲ್ಲದಿರವು ನಿರಭ್ರೆಂ | él 

ತಿಮಿರ ಪಂತಮಸಂ ಧಾಂ! 

ತವಂಂಧಕ೨ರಂ ತಮಂ ತಮಿಸ್ರ ಮುದಕ್್ಪಿಂ ! 

ಸವಂದಿತಶುನಬಹುಳೆತವಂಂ | 

ತವಿಂಸ್ರ ಮಂತಂಧತಮಸಮಕ್ಕಾಂ ಪೆಸರಿಂ 1೬೩1 

ಮ!ಸ್ರ ರವಿ ಮಾರ್ತಂಡೆಂ ಪತಂಗಂ ತಬ ತಪನ ನಿನಂ ಭಾನು ಪೂಬೆಂ ಸಹಸ್ರಾಂ | 

ಶು ವಿವಸ್ವೂಂತೆಂ ಖಗಂ ಭಾಸ್ಕರ ನಹಿವುಕ್ರಂಸೂರ್ಯನಂಭೋಜವಿಂತ್ರೆಂ! 

ದಿವಸೇಂದ್ರಂ ಬ್ರದ್ಗೆ ನೆಂಶು ಗ್ರಹಪತಿ ಹರಿದಶ್ವೂಂ ತಮೋವೈರಿ ಹಂಸೆಂ | 

ಸವಿತಾರಂ ಸೂರ ನರ್ಕೆಂ ದ್ಯುಮೇಣಿ ತರಣಿ ನಪ್ಲಾ ಶ್ತ ನಾದಿತ್ಯನಕ್್ಟ್ವಿಂ 

1 ೬೪ ॥ 
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ಹಂ! ರಣಂ ದ್ಯುತಿ ರುಗ್ದೀಥಿತಿ | 

ಮರೀಚಿ ರುಚಿ ರೋಚಿ ಶೋಚಿ ದೀಪ್ಲಿ ಮಯೂಖಂ ॥ 

ಹದ ಮಖಸ್ರ ವಂಂಶಂ ಬಾ ಬನ! 

ನು ರಕ್ತ ಫ್ರೀಕಿ ವಸು ಗಭಸ್ತಿ ನಾದಂ ತೇಜಂ 

ಖರತಿಗ್ವತೀ ಫ್ಲೈ ಚಂಡೋ | 
ಹರದ ಶುರ್ಮಾಂ೦ಂಶು ಹೆನೆಯು ವಂಿಂಗಹಿವಂಕರಂ ॥ 

ಪರಿಧಿ ಯುಪಸೂರ್ಯಕಂ ತ | 

ತೃರಿಮೇಷಮಂ ತತ್ಪ್ರ ಕಾಶ ಮಾತಪಮೆಕಲ್ಪಂ 

ವಿಧು ಚಂದ್ರಂ ರಜನಿಕರಂ | 

ಸುಧೂಂಶು ಮೃಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಮ ನಿಂದು ಹಿಮರಸ್ಲಿ ಕಥಾ ॥ 

ಧಿ ಹೋಮ ನವುತೆಮೇಯ ನೋ । 

ಪ.ಧೀಶ್ದರಂ ಕಂಪಂದಬಂಧು ತಾರಾಥೀಶಂ 

ಮಕಿತಾವಶ್ಯಾಯ ತುಮ | 

ರಶಹೊಮೆ ಐಳ್ರಾಲೇಯ ತುಹಿನ ನೀಹಾರಕರಂ [| 

ಮುಹಿತಾತ್ರಿನೇತ್ರಜಂ ಧನಂ ! 

ತೆಹರಂ ದ್ದಿಜ ಕಾಜ ನರ್ಣವಪ್ರಿಯತನಯಂ 

ಅಆಂಕಂ ಲಕ್ಷಣ ವಂದುವೆ ಕ । 

ಛಂಕಾಭಿಜ್ಞ್ಞನ ಚಿಹ್ನು ೮ಾಂ೦ಛನ ಲಕ್ಷ್ಮ ॥ 

ಖ್ಯಿಂ ಕುರಿ ಪದೆನಿಸುಗಂಂ ಹರಿ | 

ಕಾಂಕಾದಿಪದಪ್ರಯೋಗದಿಂ ಶಳಿನಾವಂಂ 

ಬಿಂಬಿಂ ವಳೆಯೆಂ ಮಂಡೆಳೆ । 

ಮೆಂಬಿವಭಿನ್ನಾರ್ಥವಮಂರ್ಧ ದಳಖಂಡಾಖ್ಯಂ ॥ 

ತಾಂ ಬಗೆಯೆ ಶಕಲವಂದು ಶಳಿ | 

ಬಿಂಬಾರ್ಧ ಕ್ಳರ್ಥ ಚಂದ್ರ ನೆನೆ ಪೆಸರ್ವಡೆಗುಂ 

| él 

1 «el 

| ಆಅ. | 

Hév | 

| ಓರ 1 

1 gol 
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ಘಂ ಉಪರಾಗಂ ಗ್ರಹಣಂ ಗ್ರಹ 

ಮುಪಪ್ಲವಂ ಶಾಹುಪೀಡೆ ಯಕ್ವಿಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ॥ 

ಭ್ಯುಪದೇಶಂಗಳ್ ಚಂದ್ರಾ ! 

ತಪಮಂಂಂ ಚಂದ್ರಿಕೆಯುಮೆಸೆವ ತತ್ ನಬದಿಯುಂ 1 gol 

ಹಿತಿತನಯೆಂ ವಕ್ರಂ ಲೋ | 

ಹಿತಾಂಗ ನಂಗಾರಕಂ ಕುಜಂ ಭೌವಂಂ ಹೋ ॥ 

ವಂತನೂಭೆವಂ ಬುಧಂ ಜ್ಜ್ಮಂ | 

ಪ್ರತೀತಿ ಮಿಗೆ ನೆಗಲ್ಲು ರೌಹಿಣೇಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ Heol 

ಅಂಗಿರಸ ಸುರೇಜ್ಜಿಂ ಧಿಖೆ | 

ಇ೦ ಗೀಃಪತಿ ದಿವಿಜಮುಂತ್ರಿ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮೆ 

ತ್ತಾಂಗಿರಸಂ ವಾಕ್ಟತಿ ಜೀ | 
ವಂ ಗುರು ಪೆಂಬಿನಿತು ಮಿನು ಬ್ಬಹಸ್ಪತಿನಾಮಂ | ೩೩॥ 

ದನಂಜರ ಗುರು ಕವಿ ಸಿತ ಭ್ಭಗಂ 

ತನೂಭೆವಂ ಕಾವ್ಯ ನುಶನಸಂ ಭೈಗಂ ಶುಕ್ರ್ಂ 1 

ಶನಿ ಮೌಂದ ನರ್ತಿ ನೀಲಂ | 

ಶನ್ಯೆಶ್ಚರಂ ಶೌರಿ ಪಂಗು [ಕಾಳೆಂ] ಕ್ರೋಡೆಂ | 2೪ 

ಭಾನುರಿಪು ಸಿಂಹಿಕಾಪಿ)ಯ | 

ಸೂಮ ತಮಂ ರಾಹು ಗೆಗನಚರಭುಜಗಂ ನ್ದ | 

ಬರನಮು ವಿಧಂಂತುದ ನಂತೆದು | 

ತಾನಕ್ಕುಂ ಕೇತು ನಾಮದಿಂ 8ಖಿ ಯೆನಿಕುಂ | 2x1 

ಚಿತ್ರಕಿಖಂಡಿಗಳೆನಿಸಿದ । 

ರಾತ್ರಿದಶಮಖುನೀಶರೇಲ್ಲೂರೆಂಂ ವಿನಮಿಂತಲೋ ॥ 

ಕತ್ರಿತಯರ್ ಪುಲಹವಂರೀ । 

ಚ್ಯತ್ರಿವಸಿಪ್ಮಾಂಗಿ ರಃಪುಲಸ್ತ, $ಕುತುಗಳ್ ! ೩೬ ॥ 
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ಲಥ ನಿರುಪಮಚರಿತ್ರದಿಂ ದಂ! 

ಕ್ಸ್ ರುಂಧತಿ ವಸಿಮ್ಮನೆಂಗನೆ [ತೋಂ] ಮತ್ತಾ ॥ 

ವರಂಣಿ ಯೆಗಸ್ಟ್ಕ್ಯನೆ ಸಾಧೊ [ಯೆ | 

ವರ] ಲೋಪಖಾಮುಂದೈ ತನ್ನುನೀಶ್ಪುರವೆಧುಗಳ್ 

ರಿ ವಡೆ ತಾರೆ ತಾರಣೆ । 

ನೆಹ್ರತ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿ ತಾರಕಂ ಭೆಂ [ಧಿನ್ಮ್ಯ್ಯಂ] ॥ 

ದಾಹ್ಫಾಯಣಿಗಳವೆಂದುಪ | 

ಲಹೆಸುಗಂತವಅನೊಳನ್ಟಿನೀಪ್ರಭ್ಯತಿಗಳಂ 

ಸಂದಿರ್ದಕ್ಷಿನ ಮಶ್ಚಯು | 

1 

ಗೆಂದಳಪ್ವಿಂ ಹೇಜ ದೊಂದಂಗುಣನಾವಂಂ ಮೆ ॥ 

ತ್ಲೋೊಂದಿರೆ ನೆಗಲ್ಲ್ಲೂಂ ಕ್ಸೃತ್ಲಿಸೆ | 

ಯೋೊಂದಳರೊೂೊಳೆಂದೋೊಲರ ಸೆ ಬಂದ ಬಹುಳನಖ್ಯ್ಯಾನಂ 

ವ್ಭುಗಕೀರ್ಬ ಮೆಗ್ರಹೋಯೋಣಿ | 

ಮುಗಕಿರದ ಹೆಸರ್ ತದಗ್ರ್ಯದೇಶಸ್ಥಿತ ತಾ ॥ 

ರೆಗಳಿಲ್ದಲಂಗಳೆನಿಕುಂ | 

ನೆಗಟ್ಸಾರ್ದ್ರೈಗೆ ಲುಬ್ಬಕಾಹ್ಟಯಂ ವರ್ತಿೀಪುಗುಂ 

ವಎಿರಡೆಂಂ ಭಾದ್ರಪದ್ಭಕಾಂ | 

ತರಂಗಳೆ?ಂ ಪ್ರೊ ಖೈಪದೆ ಯೆನಿಕತ್ಕಿಂ ಸಂಜ್ಞಾಂ ॥ 

ತರಮಂ ಗೆ ತದ್ದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ] | 

ಪರೆಂ ಶ್ರವಿಮ್ಯಾಖ್ಯೆ ತಿಮ್ಲೈಮಹಳ್್ವಂ ಪುಮ್ಮಂ 

ಇಂತು 

ಸ್ಪಾರ್ಸವರ್ಗಂ 

A 

1 22 

| av ॥ 

He | 

॥ vo 

I vol 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಂಯುನವಮುಃ. 
ಸಮ ಸ್ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಾ8-- 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ. ಎ ಕಾಲವರ್ಗಂ. 

ಹಂ ಸಮಯವಂನೇಹಂ ಕಾಲಂ | 

ನಿಮೇಹ.ಕಾಪ್ಯಾದಿ ತದ್ದಿಶೇ ಹಜಮುದೆನಿಕ್೨ಂ ॥ 

ಸಮರಾತಿ)ಂದಿವಮಾಗಿರೆ | 

ಸಮನಿಸುಗಳಂ [ವಿಮಂವ] ವಿಮುವದಾಖ್ಯೆಗಳೆ [ರೆಡೆ೨ಂ] I oH 

ಹದಿನೆಂಟು ನಿವೇಖದಿ ನಂ! 

ತೆದೊಂದು ತಾಂ ಕಾಹ್ಗೆ ಕಾಖ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾ ಸಿಂ! 

ದದು ಕಳೆ ಕಳೆಗಳ್ ಮೂವ । 

ತ್ತದು ಪ್ಲಣಂ ಹ್ರೌಣವಂದಾಉಂ ತುರಿಗೆ ಯೆನಿಕ್ಪಾಂ | ol 

ಅವಂುಶ8ಿ ರಡೆರೆಡೆಂ ಕೊಂಡೊಡೆ । 

ಖನಂಣಿಂಸಂವ ವಖಹೂರ್ಲೆಮೆಂತದೊಂದಕ್ನಂ ಮು ॥ 

ತ್ತಮ ವೂೂವತ್ತಉಂನೊಂದೊಂ | 

ದೆ ವಲಂ ವರ್ತಿ ಸುಗುಮೆಂತಹೋ ರಾತ್ರಂಗಳ್ lan 

ದಿವಸಂ ದಿನಂದಿವಾಶಂ | 

ದ್ಯ ವಾಸರಂ ಕುಸ್ರಮನೆ ಪಗಲ್ ಪ್ರತ್ಕೊನಂ ॥ 

ದಿವಸವಂಂಖಂ ನಾತಃ ಕಾ | 

ಲ್ಯುವುಖೂಃಸಮಂಂಯುಂ ಪ್ರಭಾತವಂದು ಗಸೋಸರ್ಗ- ೦ !೪॥ 

ತಮಿ ವಾ[ಸತೇಯಿ] ಶರ್ವರಿ | 

ತೆಮಿಸ್ರೆ ನಿಶೆ ರಜನಿ ದೋಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಣದಾ ॥ 

ಸಮಭಿಖ್ಯೆ ವಭಾವರಿ ನ ! 

ಪ್ ಮುಖೇ ಯಿರುಘ್ ತಾಂ ತ್ರಿಯಾಮೊ ಯಾಮಿನಿಯೆಕ್ಕೂಂ | xd 
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೦ ರಾತ್ರಿಯ: ವಂಂಖಂ ಪ್ರದೋ ಮಂ | 

ರಾತ್ರಿಯೊಳಂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಕ ಸ ನಿತೀಥಂ॥ 

ರಾತ್ರಿವಿರಾಮಂಂ ವ್ಯ ಸ್ಕೈಂ | 

ರಾತ್ರಿಗಳವು ಪೆಲನುಮಾಸೆ ಗಣರಾತ್ರಂಗಳ್ lél 

ಪ್ರತಿಪತ್ರಕ್ಷತಿ ನಾಮ | 

ದ್ದಿತಯಂ ಬಾಡಿವಮದಾದಿಯೆನೆ ತಿಥಿ ಪತ ॥ 
ಸ್ಥಿತಿಯೊಫ* ಪದಿನೆಯ್ಸ ಕಾಂ | 

ಪತಿಪತ್ಪ ಹ್ರೋಂತಸಂಧಿ ಪರ್ವಮೆನಿಕ್ತೂಂ Hel 

ಪ್ಕೈಂ ಸೂರೆಕ್ಕಿಂದುಸಮಾ | 

ವ್ಯ ವಮಾವಾಸೆ ಯೆಂಬುದಕಳ್ಮಿಂ ದರ್ಪಂ 

ಪ್ಕೇಂದಂ ಸಿನೀವಾಲಿ ಏವ! 

ಪೆ ಬ೦ದು ಹುಹೂಸಮಾಖ್ಯಮದು ತಾನಕರತ್ಯಿಂ ॥ wl 

etl ಇ ಅಬೆ 

ಅನುವಂತಿ ಯೆನಿಕುಂ ಪೂರ್ಣಿಮೆ | 

ಯಿಂನಿಶಂನಂಂ ಕುಂದಿ ತೋ ತಿರೆ ಚಂದ್ರಂ ನೆ॥ 

ಛ್ಚನೆ ನೆಜನದು ಬಿಂಬದಿಂ ಪೂ । 

ರ್ಣನಾಗೆ ರಾಕಾಖ್ಯೆ ವ್ರ್ಣವಾಸಿ ಯದಕತ್ಯಿಂ ।॥ ೯ ॥ 

ಮೂವತ್ತು ದಿವಾರಾತ್ರಂ | 

ತೀವಿದೊಡೆದು ಮಾಸ ಹೆರಡಮಾಸಂ ಯುತುವಂ॥ 

ತಾವವು ಮತ್ತಾಯಾಗೆ ಕ್ | 

ಫಾವೇದಿಗಳೆಂತದೊಂದು ವತ್ಸರಮೆಂಬರ್ | col 

ಸಮಂತೀತಾಬ್ದಂ ಪರುದಾ । 

ಖ್ಯಮದಕ್ಕಾಂ ತನಂ ಪರಾರಿ ತತ್ಪೂರ್ವ ಗತಂ I 

ಸಮನಿಸೆ ಸಾಂಪ್ರತಿಗಂ ವೆ! 

ರ್ತ ಮಾನ ಮುಪ್ಪಬ್ಬ ಮೈೈಪುಮಂ ಪೆಸರಿಂದಂ 1 an! 



ವರ್ಗಂ] ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ 17 

ಅಕ್ಕರ ವೃತ್ತೆ | 

ಕ್ರಮದೆೊಳೆೊಂದಿರೆ ಮಧು ಮಾಧವಂ ಶುಕ್ರಂ ಶುಚಿ ನಭೋಮವಾಸಂ ನಭೆಸಾಖ್ಯೆ ಮೆ! 

ಹತ್ರಮಿಪ ಮೂರ್ಜಂ ಸಹಃಸಹಸ್ಯೆಂಗಳ* ತಪವಮೆಖಂ ತಪಸ್ಯ ಮಂದಿಂತಂ॥ 

ಸಮನಿಕ್ಕಾಂ ಚೈತ್ರಾದಿನಾಮೆಂಗಳ್ ವಸಂತಂ ಗ್ರೀ ಮ್ವಂ po) ವೃಟ್ಯರ 

ತೃಮಯೆಂ ಹೇವಂಂತಂ 488ರ ಹಿಂಬಂತವು ತಾವಕ್ಕುಂ ಯುತುಗಥ್ ga 

ಕಂ ಸುರಭಿ ವಸಂತಕ್ಕಾಖ್ಯಾಂ \ 

ತರಂ ವನಿದಾಂ ತಬೀಾಹ್ಹೊಂಂ ಗ್ರೀಮ್ಟೊಂ ವಂ 

ರ್ಧ ರೆನವುಯೆಂ ವರ್ಮಾ ಯತು । 

ಹೆರಡೆಂಂ ಬ್ರಾವೃಡ್ಡಿಶೇ ಮನಂಜ್ಞಿಗಳಕ್ಕುಂ 1 ೧೩ ॥ 

ಶೆರೆದಬ್ಬು ಸಮಂ ಸಂವ ! 

ತ್ಸರ ಹಾಯನ ವತ್ಸರಂಗಳೆವು ವರ್ನೆಂಗಳ್ ॥ 

ನರರೊಂದು ತಿಂಗಳೆದು ಬತ | 

ರರ ದಿವಸಂ ಬರಿಸ ಮೊಂದು ದ್ರೇವೀಯದಿನಂ ॥ ೧೪ ॥ 

ಒಂದಕ್ಕುಂ ಬ್ರಹ್ನಾಹಂ | 

ಸಂಧಿ [ಸಿ] ನಿಲೆ ದಿವ್ಯಯಂಗಸಹಸ್ರ್ರದ್ವಯೆ ಮೋ ॥ 
ರೊಂದೆ ವಲಂ ಮನ್ಹುಂತರ 

ಮೆಂದಅಿಕಿ ಪುದು ನಿಯತಮೇ ಕಸಪ್ಮತಿಯುಗದಿಂ 1೧೫ ॥ 

ಪರಿವರ್ತಿಸೆ ದಶಗುಣದಿಂ | 

ಬರಿಸೆಂಗಥ*್ ನಾಲವ್ವಿಲಕ್ಕೆಯಂಂ ದ್ದಾತ್ರಿಂಶ ॥ 

ತ್ರರಿಮಿತ ಸಹಸ್ರಂಯಂಗದಿಂ | 

ಪರಿಕಲ್ಳನೆಮೆಕಮಾಗತಿ ವಜ್ಞಾವಳಿಂದಂ?ಿ H ೧೬ ॥ 

ಲಯುಸವಂಂದುಂ ಸವಂಸಂಸಂ ! 

ಬ ಯೆಗಾಂತೆಂ ವಿಳೆಯೆ ವಮಂಂತಳಂ೨ಲಂ ಕ್ಲ್ಪೃಂ ॥ 

ಕಯ ಮುಪಸಂಹೃತಿ (ಸರ್ಗಾ | 

ತ್ವ್ಯಯಂ) ಮಹಾಪ್ರಳಂರು ವೆಂಂಬುದದಾ ಸೆಂವರ್ತಂ Hf ೧೩॥ 

3864 ..3 
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ಕಂ! ಉತ್ತರ ಕಾಲಮದಾಯೆತಿ | 
ಮತೆ, ತೆದಾತ್ವುಂ ತದಾತನಂ ತತ್ಕ್ಯಾಲಂ || 

ವೃತ್ತ ೦ ಭೂತಂ 8 ಕಿಯೆಗುಪ | 

ಪತ್ರ APNEA ಟಟ ಯಂಗಪತ್ 1 ov f 

ಇಂತು 

ಹಾಲವರ್ಗಂ 

eS 

ಶ್ರೀ ನೀತ್ರಾಗಾ ಯ ನವಮಂ. 

೧ ಅವಿಭಿನನ ಪ್ಲಾರ್ಥ ಹನಿ೦ಡೆಂ. ೩ ಸಂಸರಣ ವರ್ಗ. 

ಕಂ! ಭುವನಂ ಲೋಕಂ ವಿಮೈೈಪ | 

ಮಿವು ಜಗದೊೊಳೆಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂಂದಂ ನೆಗಲು್ಲಂ | 

ಭವ ಸಂಸ ತಿ ಸಂಸರಣಂ | 

ಚಕ, ಜನ್ಮ ಮೆಂಬುದದು ಸಂಸಾರಂ lI at 

ಸ್ಥಾವರಮೆನೆ ಪಡೆಗುಂ ಪ್ಭ | 

ಥ್ಹೀವಿಭವಿ8ಲೋ ಚ್ವಯಾದಿಕಂ ತ್ರಸಮಕರ್ಯಿಂ ॥ 

ಜೀವನಿಕಾಯಂಂ ಜಂಗಮ 

ಮಾವಿರ್ಧ್ಯೂತಪ್ರಧಾನಚೈತನ್ಯೆಗುಣಂ Hl ಎ 

ಜನನಂ ಜನ್ಮಂ ಪ್ರಸವೆಂ | 

ಜರಿ ಬರತ ರುತ್ರೈತ್ತಿ ಸೂತಿ ಯೇಶಾರ್ಥ ವಾಎಂ ॥ 

ತಿವಿತುಂ ಹೇತ್ರಜ್ಞುಂ ಚೇ । 

ತನ ನಾತ್ತೆಂ ಬ್ರ್ರೀಣಿ ಜಂತು ದೇಹಿ ಯೆನಿಕ್ಸಾಂ | a 

ದಿವಿಜರಂಪಬಾದಾಕರ್ ಮಾ | 

ನೆವಪಶುಲವೆಹಂ ಜರಾಯೆಖುಜಂ ಫಣಿವಿಹಗಾ ॥ 

ದ್ವವವೆಜ್ಞವಂಂಡೆಜಂ ಶೇ । 
ಮವಪ್ಪುವಿಂತಂತವುದ್ಧಿದಂಗಳೆನಿಕ್ಕಾಂ ೪ 1 
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ಕ್ಂ॥ ಬಾತಾಳಂ ದನುಜೇಂದ್ರನಿ ! 

ಕೇತ ಮದೋಭುವವ ವುರಗಲೋಕಂ ರಸೆ ಎ॥ 

ಖ್ಯಾತೆ ಖಡೆವಾಮುಖಂ ಸುತ । 

ಭಂತಳವಿತಳಾದಿಸಪ್ಪತಳಸಂಬಂಧಂ 18 ae 

ಅವಟಂ ಛಿದ್ರಂ ಕಂಹರಂ | 

ವವರಂ ಶ್ವೂಭ್ರಂ ಬಿಲಂ ದರಂ ರೆಂಥ್ರಂ ಗ॥ 

ರ್ತ ವಮೇಶಾರ್ಥಂಗಳ್ ನಾ! 

ಕು ವಾಮಲೂರಾಹ್ಟು ವಹಿಗೃಹಂ ವಲ್ವೀಕ್ಂ 1 él 

ಉರಗಂ ಬೋಗಿ ಸರೀಸ್ಪಪಂ ಫಣಿ ಭುಜಂಗಂ ಚಕ್ರಿ ದರ್ವೀಕರಂ !। 

ಹರಿಯಖಂ ಕುಂಡಲಿ ಕಾದೃವೇಯ ವಹಿ ನಾಗಂ ವ್ಯ್ಯಾಳ ಸಾಶೀವಿಬೆ.ಂ॥ 

ಪುರುಪ್ಫನ್ನಂ ಫಣಭ್ಯತ್ಸದಾ ಕು ಭುಜಗಂ ಕುಂಭೀನಸಂ ಪನ್ನಗಂ 

ಮರುದಾಶಂ ಶನಿ ಗೂಢನಬಾದ್ದಿಮಧರಂ ಸರ್ಪಂ ದ್ದಿಜಿಹ್ಹಾ ಹ್ಹುಯಂ॥ 
len 

೦! ಉರಗವಿಮೆವಿಷಮದಂಬ್ಯ್ಯಾಂ | 

ಕುರ ವಾಕಿ ಯುರಗದ ಸಾಯ ವಂತದು ಜೋಗಂ ॥ 

ಗರಲಂ ನಂಜು ಏಪಖೆಂ ಗರ! 

ಮರೆ ನಿರ್ಮೊೋೋಕಂ ಫಣಾಹ್ಹಯಂ ಹೆಡೆಯೆ ಕ್ಕೂ Il vw | 

ಗೋನಂಸ ವಜಗರಂ ಶಯ | 

ತೂನಂತದು ಡುಂಡೆಂಭಂ ಜಳವ್ಯ್ಯಾಳಾಖ್ಯಂ ॥ 

ನಾನಾವಿಕ್ಲೃವಿಬವಿ | 

ದ್ಯ್ಯಾನಿಪುಣಂ ಜಾಂಗಂಲಿಕ ನೆನಿಕ್ಕುಂ ಭಿನಜಿಂ ll 

ದಾರದ ರಸ ಪ್ರದೀಪನೆ ! 

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿಕ್ ಶ್ಕ್ಲಿಕೇಯ ತೀಘ್ಣ್ಯಮೆನಲ್ ಸಾ ॥ 

ಧಾರಣದಿಂ ನೆಗಲ್ಲಮತಿ | 

ಕ್ರೂರಸ್ಕಾವರವಿಬ.ಪ್ರಭೇದಮನಿತ್ತುಂ 1೧೦॥ 



ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ [೩ ಸೆಂಸೆರಣ 

ಆಂ! ವರೆಯಂ ಶ್ವುಭ್ರೆಂ ದುರ್ಗತಿ! 

ವೆರೆಕಂ ತೆಜ್ವನ್ನಿ ವಾರಕರಿ ಯಾತ್ರ್ಯ ವನೆವಂ॥ 

ದಂರಿತವಿವಾಕಂ ಯೂತನೆ । 

ಗಂರಂಪೇದನೆ ದೂಖ ಮಾರ್ತಿ ಪೀಡೆ ಯೆಖಾತಂ { ೧೧॥ 

ದುರಿತಂ ಬಾವ ಮಧರ್ಮ । 

ಸ್ವರೊಪಮೆಳು ಮಂಹಮೇನಸಂವ್ನ್ಚ ೈಜಿನಂ ದು॥ 

ಶ್ಚರಿತೆಂ ಕಲ್ಸಿ ಪ ವಂಯಂಶ । 

ಸ್ವರ ವಶುಭೆಂ ನಾರಕಂ ವಂಳೆಂ ದುಖ್ಕರ್ಮಂ 1 oo 

ಭವಿತವ್ಯತೆ ಭಾಗ್ಯಂ ಫು! 

ಣ್ಯ ವಯಂ ಶ್ರೇಯಂ ವೃಹೆಂ EI ಧರ್ಮಂ! 

ವಏಿವಿಧವೃತೋಪವಾಸಾ | 

ದಿವಿಕಲ್ಬಂ ತೆತ್ಪಲಂ ಸುಖಂ ಶಂ ಶರ್ಮೇಂ | ೧೩ ॥ 

ಉಪಚಾರಂ ಸೇವನೆ ಪ 

ರ್ಯ ಐಾಸ್ಯೆ ವರಿವಸೆ  ಭೆಕ್ತಿ ಶುಶ್ರೂಪಾರ್ಥಂ ॥ 

ಆಜ ಆಟ 

ಸಸರ್ಯೆ ಪೂಜಾಭಿಥಾನ ಮುರ್ಚನೆ ಯಕನ್ವುಂ 1 ೧೪ ॥ 

ಪ್ರತಿರೂಪಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ | 

ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಯಾತನಾಪ್ರತಿಚ್ಛ್ಚಂದಂಗಳ್ 1 

ಪ್ರತಿಮಾನಂ ಪ್ರತಿಕಾಯಂ | 

ಪೃತಿನಿಧಿ ಯೆಂದಿಪೆ ಸರೂಪವಾಚಿಗಳೆನಿಕುಂ 1 cx 

ದೈವಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ್ಲ 

ರ್ಚಾವಚನಾಭಿಖ್ಯೆ ಸೂರ್ಮಿಯಯಿನೆ ನೆಗಲ್ಲಿಂ ವಾ ॥ 

ನಾವಿಧಲೋಹಮಯಪುತಿ | 

ಮಾವಳಿಗಳ್ ಹರಿಣಿ ಹೇವುವಂಯಿ ತಾನಕ್ಕುಂ 1 ೧61 
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ಕಂ! ಊಹಂ ತರ್ಕ ಂ ಚರ್ಚೆವಿ ! 

ಮೋಹ ಮವಿದ್ಧಾಪ್ರಭಾವೆ ಮಖಪರತಜಂತು ॥ 

ದ್ರೋಹಂ ಧರ್ಮಂ ಸಂಯಮ! 

ಮಾಹಿತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಪ್ರವೃತ್ತಿನಿರೋಧಂ 

ಜ್ಞಾನಂ ಮೋಹಾಧಿಗಮ ಮ ! 

ನೂನಕಳಾಕಿಲ್ಪಶಾಸಪ್ತ್ರಕ್ಶಳ ಮದು ಎ 

ಜ್ಞಾನಂ ಸಮಾಧಿ ಸಂಪ್ರಣೆ | 

ಧಾನಂ ತತ್ಪಾದಿಚಿಂತನಂ ತಾಂ ಧ್ಯಾನಂ 

ಅಪವರ್ಗ೦ಂ ನಿಶ್ರೇಯಸ 

ಮುಪುನರ್ಭೆವ ಮವ್ಯುತ ಮಫ್ಪರೆಂ ಮೋಕ್ಷಂ ವಂ ॥ 

ಕ ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಕೈವ | 

ಲ್ಯುಪದವಿ *ಿವಗತಿ ನಿರಾಮೌಯೆಂ ನಿರ್ವಾಣಂ 

ತ್ರಿಪದಿ ॥ ಧ್ರುವಂ ಸನಾತನಂ ನಿತ್ಯ ಮೆವಿನೆಶ್ವ | 

ರೆ ವಪ್ರತಿಚ್ಛವ ಶಾಶ್ವೂತ ಸ್ಟಾ ॥ 

ನೆ ವೆಮಗಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಂಳೆಂ 

ಇಂತು 

ಎ -ಸಂಸರಣವರರ್ವ್೦-.. 

| ೧೩. ೫ 

1 ow 1 

| ೧೯- 1 

| ook 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ರಂನವಂಃ. 

೧ ಅವಿಭಿನ್ಹಾರ್ಥ ಹಾಂಡೆಂ. ೪ ಸಲಿಲವರ್ಗಂ. 

ಮ! ಸಲಿಲಂ ಜೀವನವಂಂಬಂ ತೋಯು ವಂಂದಕಂ ಬಾಥಂ ಕಂಶೆಂ ವಾರಿ ಕೋ! 

ಮಳೆ ಮರ್ಣಂ ಭುವನಂ ದಕಂ ಕನರಸಂ ನೀರಂ ಶರಂ ಪುಮ್ಮೆರೆಂ 

ಜಲ ವಾಪಂ ವಿ೬ ವಂಂಭೆಸಂ ಕ ಮೆಮೈೈತಂ ಪಾನೀಯ ಹೆಂಂದಿಂತನಂ | 

ಕಂಳದಿಂದಂ ತಠಕಿಸಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗೆ ಪೆಸರಂ ಪರ್ಯಾಯದಿಂ ವಾಗ್ದಿದರ್ ॥೧॥ 

ಕಂ ಸರಿದಧಿನಂಥಂ ರತ್ನಾ | 

ಹದ ಮೆಭ್ಸ ಸಮಂಂದ್ರ ವಂರ್ಣವಂ ಜಲನಿಧಿ ಪಂ 

ಗರ ಮೆಂಬುರಾಕಿ ಪನ್ನಗ 

ಶರಣ ಮೆಹಳೊಬಾರೆ ಮಖದಧಿ ವಾರಾವಾರಂ ll ಎಂಗ 

ಬಭೆಂಗಂ ಲಹರಿಕೆ ವೀಚಿ ತ । 

ರಂಗಂ ಲಳಿ ಯೆಂಬಿವೂರ್ಮಿ ಪರ್ಯ್ಯಾಯೆಂಗಳ್ | 

ತುಂಗತರಂಗಂ ಕ್ಲ್ಲೋ | 

ಲಂಗಳವುತ್ವಲಿಕೆ ಯೆಂಬಿವಕ್ವಿಂ ಕಡೆಲೊಳ್ lal 

ವನರಾತಿಯೊತ್ತುಪೇಳೆಯ । 

ದೆನಿಕಂಂ ಹಪೇಳಾವನಂ ತದುಪಕಂಠೆವನಂ॥ 

ಕುನತರಫೇನಂ ಡಿಂಡೀ | 

ರನಾಮ ಮಂಭಶ್ಯರೋಗ್ರಸೆತ್ಹಂ ಯಾದಂ HW 

ಮಾನಂ ಶಫರಂ ತಿವಿ ಬಂ! 

ಠೀನಂ ರುಬಿ ಮುವಿಮಿಮೆಂ ವಿಶಾರಂ ಮೆತ್ಸ್ಯಂ ॥ 

ವಿತಾನಪೆಸರ್ ತದ್ಭೇದಮ | 

ನೂನತಿಮಿತಿವಿಂಗಿಳಾದಿಪೃಹುರೋಮಂಂಗಳ್ f | 
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ಘಂ! ಎಳೆಮಾಂಗಳ್ ಶಹುಲಂಗಳ್ | 

ನಳಮಾನೆಂ ಚಿಲಿಚಿಮಾಭಿಧಾನಮದಕನ್ಯುಂ ॥ 

ಚಳುಕಿಯೆನೆ ಕಿಂಶುಮಾರಂ | 

ಹುಳೀರ ಮದು ಕರ್ತ ತರ್ಕಿ ಪಲ್ ಕರ್ಕ ಬಚಕಂ 

ಅವಹಾರಂ ಗ್ರಾಹಂನೆ | 

ಕ್ರವಾಚಿ ಕಂಂಭೀರಮುಗ್ರತಿಮಿಮುಕರಂ ಹೂ 

ರ್ಮವದಲೂಗೆ ಕಚ್ಚ ಪಂ ಹಮ 

ಠೆ ಮೆಂಬುದಕ್ಪ್ವಿಂ ತದೀಯವಧು ಢುಲಿ ಯೆನಿಕುಂ 

ಭೇಕಂ ಶಾಲೂರಂ ಮಂ 

ಡೊಕಂ ವರ್ಷಾಭು ದರ್ದುರಂ ತದ್ದುಧು ವಂಂ॥ೈ 

ಡೊ ಜಳೂಕಿಕೆ ಜಿಗುಳೆ ಜಬ! 

ಳೂಕಂ ಗಂಡೂಪದಾಖ್ಯಮದು ಕಿಂಚಂಳೆಕಂ 

ಶಾಲಿನಿ॥ ಮುಕ್ತ್ವಾಸ್ಟೋಟಂ ಶಂಕ್ರಿ ಶಂಬೂಕಮಂಂಭೆ | 

ಶ್॥ 

ಶ್ಯುಕ್ತಿಪ್ರಖ್ಯಂ ವಿದ್ರುವುಂಂ ತಾಂ ಪ್ರವಾಳಂ ॥ 

ಮುಕ್ಮನಾಮಂ ಮೆ” ಕಿ ಕಂ ಕ್೦ಬು ಶಂಖಂ । 

ವ್ಯಕ್ತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹುಲ್ಬಕಂ ಹ್ರಂದ್ರಶಂಖಂ 

ವೌ ತರಣಿ ಯಾನಪಾತ್ರಂ 

ಹೋತಂ ಪ್ರವಹಣ ಮುನಿಷ್ಪುದಅಂ ಸೆ ವಹಿತ್ರಂ i 

ವಪೋತವಣಿಕ್ ಸಾಂಂಯಾತ್ರಿಕ ! 

ನಾತಂ ತತ್ತೋತವಾಹಿ ನಾವಿಕ ನೆಕ್ಟಾಂ 

ಹ್ರದಿನಿ ತರಂಗಿಣಿ ನಿಮ್ಮಗೆ | 

ನದಿ ಸರಿದಾಪಗೆ ಸಮುದ್ರಸತಿ ಧುನಿ ತೊಅರಿ ಪೊ॥ 

ರ್ದಿದ ಕಾಲ್ ತಾಂ ಕುಲವ್ಯಿಹ್ವಂ | 

ಹ್ರದ ಮೆಂಬುದಗಾಧತರಜಲಾ ಶಯಮಕ್ಕಾಂ 

| «Nl 

Hal 

lw 

॥ ೯.॥ 

| ೧೦ ॥ 

8 ೧೧॥ 
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ಘಂ! ಅವಿರತ ಮೆಂರ್ಕ್ತೂವೆ ತೋರಿ ಯೊ | 

ಅವ್ವ ವೇಗ ಮೋಕಂ ರಯಂ ಪ್ರವಾಹಂ ಸೋತಂ ॥ 

ಪ್ರವೆಣವೆಖಬಾಖ್ಯೂಂ ಶಾಪತ್ಯಿಂ | 

ಬುವಂಹಿ ತಾಂ ದೋಣಿ ಸಂಗಮಂ ಸೆಂಭೇದಂ ॥ ೧.04 

ಪೂರಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಸೆಲಿಲಂ \ 

ತೀರಂ ಶೋಧಂ ತಂ ಪ್ರಬಾತಂ ಕಲಂ ॥ 

ಶನರಂ ಪರತಟ ಮರಾ !। 

ಕ ೀರ ಮವಾರಾಖ್ಯ ವಂಂತರೀಪಂ ದ್ದೀಪಂ ॥ oa 
ಅಡಾ) 

ಸಲಿಲಭೈಮ ಮಾವರ್ತ ೦ | ಕ 

ಜಲಲವ ಮೆದು ಬಿಂದು ಪೃುಮತ ವಿಪ್ರುಬ್ಸಂಜ್ಞಿಂ [| 

ಪುಳಿನಸ್ನಳಿ ಸ್ವೈಕತೆ ಸಿಕ ! 

ತಿಳಾಹ್ಹುಯಂ ಸಿಕತೆ ವಾಳುಕಾಪರ್ಯಾಯಂ ff ೧೪ 8 

ಸರಸಿ ಸರಂ ಕಾಸಾರಂ | 

ಸರೋಜಬಿಂಡೆಂ ತಬಾಕ ಮಾಧಾರಂ ಪು! 

ಪರೀತಿ ಯದು ವಾಪಿ ದೀರ್ಫಿಕೆ | 

ಪರಿಖಾತಂ ದೇವಖಾತ ಮುಕ್ಕು ಮಖಾತಂ H ೧೫ ॥ 

ಉದಬಾನಂ ಕೂಪಂ ಪ್ರಕಿ | 

ಯೆದೆಂಬುದೇಿಕಿಗಂಧು ಪಲ್ಪೂಲಂ ಮಹೇಶಂತೆಂ ಗ 

ಉದಕೋಚ್ಸಾ ಸಂ ಕೋಡಿ ದ! 

ಲದು ಬಗರಗೆ ಚಂಂಡಿ ಚೂತಕ್ಂ ಚುರಿ ಪೆಸೆರಿಂ ॥ ೧೬ 8 

ಸ್ಹಿರಬಂಧಂ ಸೇತು ಪಯಃ | 

ಸರಣಿ ಯೆದಳ್ಕ್ಮುಂಪ್ರಣಾಳಿ ಯಾವಾಹಂ ಪ ॥ 

ತ್ರ್ವಿರೆ ಸವೆದ ನಿಬಾನಂ ತಾ | 

ನೆರಳುಟ್ಯೋದ್ದಾಟನಂ ಕುಭೀಯೆಂತಾ)ಹ್ವಂ ॥8 ೧೩ 8 
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ಘಂ ಆವಾಳ ಮಾಳೆವಂಳ ವತಿ | 

ದಾವಾಪಂ ವಾರಿವಿರ್ಗಮೆಂ ಪುಬೆೈಭೇದಂ॥ 

ಶೈವಾಳಂ ಜಳೆನೀಳಿಕೆ | 

ಶೈವಳಮದು ನೀರೊಫಾದ ಏಾವಸೆ ಯೆನಿಕುಂ 

ಅರವಿಂದಂ ರಾಜೀವೆಂ | 

ಸರಸಿರುಹಂ ಸಾರಸಂ ಮಹೋತ್ಸಳೆ ವಂಬ್ಚಂ॥ 

ಖರದಂಡೆಂ ಕಮಳೆಂ ತಾ । 

ಮಂರಸಂ ನಳಿನಂ ಕುಶೇಶಯಂ ಶತಪತ್ರಂ 

ಪರಿಮೆಜ್ಜಂಬಾಳೆ ಹ! 

ದ್ದುರ ಕರ್ದವು ಶೋದ ಪಂಕಜಂ ಪದ್ಧಂ ಮು ॥ 

ತ್ತರುಣಂ ಕೋಕನದಂ ಪುಂ ! 

ಡರೀಕ ಮೆವಿಕಳಂ ಸಿತಂಂಬುಜಂ ತಂವದಲಅರೊೋೊಳ 

ಕರೆಹಾಟೆಂ ಕಂದಂ ೫ೇ | 

ಸರೆಮದು ಕಿಂಜಲ್ಯ ಮಬ್ಬನಾಳಂ ದಂಡೆಂ ॥ 

ತರುಣಂ ಬಿಸಂ ಮೃಣಾಳಂ | 

ವರಾಳೆಕಂ ಬೀಜಕೋಶ ಮದು ಕರ್ನ್ನಿಕೆಯುಂ 

ಇಂದೀವರ ಮುತ್ತ್ಸಳ ವೆಂಂ | 

ಬಂದವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಮಸಿತವದು ಕುವಳೆಯನೆಂ ॥ 

ಜ್ಜ್ಮಂ ದಲ್ ಕುವೆಖದಂ ಕೈರವ । 

ಮೆಂದು ಸಿತೋತ್ಪೆಲ ವದಲ್ಲಿ ಪೇಖಲ್ಬಡುಗುಂ 

ಸಮುನಿಸಿರೆ ಕೆಂಪು ಕದಾ | 

ಮೌ ವಂಉಖಂಗೆ ಸೌಗಂಧಿಕಾಖ್ಯವಂದೆ ಕಲ್ಹಾರಂ ॥ 

ಕ್ವಂಳಿನಿ ಬಿನಜಿನಿ ಕುಮುದಿನಿ | 

ಕುವ (ದ್ವುತಿಯದಂಂ) ತದೀಯೆಸಂಹತಿ ಬಂಡೆಂ 

ಇಂತು 

ಸಸರಿಲವರ್ಗ೦..... 
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॥8 ರ್ಣ ॥ 

I ೧೯ | 

॥ ೦೦ ॥ 
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ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಂನವಾಃ. 
ಅಷ 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ೫ನಂಡೆಂ. ೫ ಭೂವರ್ಗಂ. 

೦ ಸ್ಥಿರೆ ಧರಣಿ ಧಾತ್ರಿ ಮೇದಿನಿ । 

ಧರಿತ್ರಿ ಧರೆ ಯೆವನಿ ಪೃಥ್ದಿ ರಸೆ ವಸುಧೆ ವಸುಂ ॥ 

ಧರೆ ಕು ಮಹಿ ಜಗತಿ ವಿಶ್ವಂ | 

ಭರಿ ಗೋ ಹಪ ಕ್ಷೀಣಿ ಭೂಮಿ ಭೂ ಗೋತ್ರೆ ನೆಲಂ 1 a1 

ಮೌರುಧನ್ನಾಹ್ಹಯೆಮೊಬಮಿರ | 

ಮಿರಿಣಂ ಮೃತ್ಸ್ನಾಖ್ಯೆ [ವೃುತ್ಸೆ] ಮೃುತ್ತಿಕೆ ಸಪ್ತ ॥ 

ರರಸ ಮೆದೂಬಿರಮೆತು, | 

ವ ಸುಗು ವ ಸವ ೯ ರೆ ಯೆನಿಪುಗು ವಮಂಂರ್ವಿ ಸರ್ವಸಸ್ಯೆನ ಫ್ರಿದ್ದಂ {of 

ಆವುದು ಬೆಳೆಗುಂ ವೃಷ್ಕ್ರಿಯಿ ! 

ನಾವಿಖಿಯಂ ದೇವಮಾತ್ರ್ರಕಂ ಸತತಂ ಮ ॥ 

ತ್ರ್ವಾವುದು ನದೀಪ್ರವಾಹದೆ । 

[ತೀವಿ] ವನದೀಮಾತ್ಛಕಂ ತದುರ್ವೀಭಾಗಂ 1೩೬! 

ವಿರೆಯು ಲು ದೊಂದು ಭೂಮ್ಮೂಂ | 

ತರಮದು [ತಾಂ] ಕೃಬ್ಧ ಭೂಮಿ ಯೆಕ್ಕಂ ಬೆಳ್ಳಿ 1 

ಣ್ಸೈರಸಿದ ವಂಹೀಪ್ರದೇಶಂ 1 

ನಿರಂತರಂ ಬೌಂಡುಭೊಮಿ ಯೆಂಬುದದೆನಿಕುಂ ॥೪॥ 

ಜಳೆಬಹುಳೆವಂನೊಪಂ ಜಿಐಂ | 

ಗಳೆ ವಂಜಳೆಂ ಶಾದಹರಿತ ಮಪ್ಪುದು ದಲ್ ಶಾ 

ದ್ದೂಳ ಮಂದು ಖಳ ಮಪ್ರಹತೆಂ | 

ನೆಲಂ ಸ್ಹಲಂ ಸ್ಥಲಿ ಸಶರ್ಕರಂ ಶರ್ಕರಿಲಂ 1238 



ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ 27 
[ad 

ಫ್ ಗ್ಗೆ ಶಾಲೇಯ್ರಂವೈಕಹೇಯಂ | 

ತೈಲೀನಂ ಕೋದ್ರವೀಣ ಮೌವಿಸನಾನಂ ತ ॥ 

ಚ್ಛ್ಯಾಳಿಪ್ರಭೈತಿ ಮೆಹಾಧಾ | 

ನ್ಯಾಳಿಸಮುತ್ಬತ್ತಿಗಾದ ವಂಚಿತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ lal 

ಪಶುಗಳ್ಗೆ ಕಿತವೆಂನಿಷ್ಟುದು | 

ಪಕೀಯವಾದಂ ನೆಡ್ಡೊಳಂ ನಳಾನಿತಮಕನ್ವಿಂ ॥ 

ವೃಶಶಾಕಪ್ರಭವಂ ಶಾ । 

ಕಶಾಕಟಂ ಶಾಕಶಾಕಿನಂ ತತನೆನಿಕುಂ 21] 

ಇಂತು 

ಎ ಭೂವರ್ಸ ೦... 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ರಂನವಂಃ. 
ತರಂ 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ. ೬ ಕಾಲಾಯೆಸಾದಿ ಥಧಾತುವೆರ್ಗ 

ಈಕಂ॥ ಗಿರಿ ಗೋತ್ರಂ 8ಿಖರಿ ಧರಂ | 

ಸ್ಟಿರಂ ವಗಂ ಪರ್ಮೆತಂ ಕಿಲೋ ಚ್ಛೈೇಯ ಮುರ್ವೀೀ ॥ 

ಧರ ಮದಿ) ಶೈಲ ವಂಚಲಂ | 

ದರಿವಂಂತಂ ಪ್ರೈಂಗಿ ಸಾನುವಂಂತ ಮುಹಾರ್ಯಂ ॥1೧॥ 

ಅನಗಶಕಬೆ ಕಂ ಪ್ರಸ್ಥಂ 

ಸಾನು ತೆಂ ಭೃಗು ೪ತಂಬಿ ಮಂತೆದಯ ತಬ್ಬಲ್ 

ತಾನೆನಿಸುಗು ವುಪಕಂಠೆದ | 

ಕಾನನ[ ರಾಜಿಯಂ]ಮುಪತ್ಯೆಕಾಹ್ಟೂಾಯಮುಕ್ಟುಂ Nc! 
f 

ಹದಿ ಕಂದರಂ ಬಿಲಂ ಗ । 

ಹ್ಹೂರೆಂ ಗುಹಾ ಹುಹರ ಮೆದಿ)ಕುಂಜಂ ಶೊಫಘಂ ॥ 

ಗಿರಿಪರ್ಯಂತಂ ಏಾದಂ ! 

ಪರಿಸರ [ದ ತೊಅಶಿಯದು ನರ್ಮುರೆಂ ಪ್ರ] ಸ್ರವಣಂ Ha 

ಲೆ ಬಾಹವಾಣಂ ಗಾಾಮೋ | 

ಪಲಾಶ್ಚ ದೃವದಾಖ್ಯ ಮಕ್ಕಾ ಮಗಕಿಖರೂಗ್ರ ॥ 

ಸ್ಫೃಳಿತನಿತಾಂತಸ್ಥೂಳೋ | 

ಪಲಂಗಳಹೆ ಗಂಡೆಶೈೈಲ ಮೆನೆ ಪೆಸರ್ವಡೆಗಂಂ tv 

ಬಾರಸವಂ ಲೋಹಂ ಗಿರಿ । 

ಹಾರ ಮಯಸ್ತೀಹ್ಮ್ಯಮಾಂಯಸಾಖ್ಯಿಂ ಕರ್ಜ್ಯೂನ್ ॥ 

ಗೈರಿಕ ಮೆನಿಕುಂ ಜಾಜದಂ ! 

ಸಾರಾಶ್ಚ್ರಭೆವಂ ಮೆನಕ್ಕಿಲಾದಿಗಳೆನಿ ಕುಂ fx 

ಗಿರಿಜೋತ್ಮಮ ಕಾಂಚನ ಜಾ | 

ತರೂಪ ತಪನೀಯ ಭರ್ಮ ಹಾಬಕ ಚಂವಿತಾ॥ 

ಕರ ಶಾತಕುಂಭ ಕಾರ್ತ | 

ಸ್ವರ ಕನಕ ಸುವರ್ಣ ರುಕ್ಟ್ನಾಮಂ ಹೇಮಂ ll 



ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ್ಹಕಾಂಡೆಂ 49 

೦8 ಸ್ಟ್ರರಿಕ ನಿವೃ ಕಿರಣ್ಣು ಮ! 

ಹಾರಜತ ಸ್ಪರ್ಣ ಕಬ್ಬ ರಾವ್ಟ್ರಾಪದ ಎಂಗ 

ನ್ನೋ ರಂತೇ ಚಾಖಬೂ ನದ | 

ಮಾರಯೆ ಗಾಂಗೇಯಶಬ್ಬಿತಂ ಕ್ಲ್ಯೀಣಂ Hel 

ಶ್ಹೋತಂ ರಜತಂ ತಾಂ ಈಛೆ। 

ಧೌತಾಖ್ಯಂ ತಾರ ಮೆಂಬುದಕ್ಪ್ಹಿಂ ರೂಷ್ಯಂ | 

ದೀತಿಕೆ ಯೆದಾರಕಹೂಳಂ ! 

ಖಾತಂ ತಾಂ ವೃತ್ತಿ ಲೋಹಮೆನೆ ವೃತ್ತ ಕವಖಂ Hv 

ತ್ರಪು ವಂಗಂ ಸೀಸಂ ಹೀ । 

ಸಪತ್ರಕಂ ನಾಗ ಮಲಿಗೆ ಸೌರಾವ್ಟ್ರೈಕ ಮು ॥ 

ಭ್ಯುಪಗತಮಕ್್ಯಂ ಕಂಂಸ್ಕೃ | 

ಕ್ಯೆ ಪೆಸರ್ ತಾಮ್ರುಕ್ ವಖದಂಂಬರಂ ಕಪು ಶುಲ್ಕಂ 1೯ ॥ 

ವಾರಕತ ಮಂದಶ್ಚಗರ್ಭಂ 

ಗರುಡೋದ್ದಾರಂ ಹರಿನ್ಹುಣಿಸಮಾಖ್ಯ್ಯಂ ಮು॥8 

ತ್ಕರುಣಾಶ್ಚಂ ಕಿಸುಗಲ್ ಪ | 

ದ್ವರಾಗಮಣಿ ವಾಳೆವಾಯೆಜಂ ವೈಡೂರ್ಯಂ 1 ೧೦॥ 

ರೂಪ್ಯಂ ಸುವರ್ಣ ಮೆರಡು ಮ! . 
ಕುಪ್ಯಂ ಮತ್ತದೆ ಹಿರಣ್ಯ ಮೆಂಬುದುವಕ್ಯೂಂ ॥ 
ಕುಪ್ಯ್ಯ ಮವಲ್ಲದಂ [ದಕ್ಯಾಂ] | 
ರೂಪ್ಯಂ ತಾನೆವಿಕು ಮಾಹತಂ ತದ್ದಿ ಎತಂಯಂ 1! ೧೧ 

ದ್ರವಿಣಂ ದ್ರವ್ಯಂ ವಸ್ದ | 

ರ್ಥ ವಿತ್ತ ರೈ ರಿಕ್ಸ್ ಪಾರ ಧನ ಪೇಕಾರ್ಥಂ॥ 

ನವನಿಧಿಗಳ* ಶೇವಧಿಗಳ್ | 

ಸುವಿಹಿತ ನಿಷ್ಷೇಪವಮಂತದುಪನಿಧಿ ಯೆನಿಕುಂ 1! ೧೨ ॥್ಲ 

ಬಂತು 

—ಕಾಲಾಯಸಾದಿ ಧಾತುವರ್ಗಂ 
ಹ PN 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ರುನವಂಃ. 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕೌಾ೦ಡೆಂ. 

33೧4 ತರು ಶಾಖಿ ನಾದಪಂವಿ! 

೭ ವವವರ್ಗೆ ೦. 

ಬ್ವ್ಯರ ಮದಿ) ಕುಜಂ ದ್ರುಮಂ ದ್ರು ಶಾಳೆ ಮಗಂ ಭೊ ॥ 

ವಿಂರುಹಂ ವಿಟಪವಿ ವನಸ್ಪತಿ 

ವಾರೆಂ ವೆಗಂ ಕಂಟೆ ಮನೋ *ಹಂ ಕಿಬಿ ವೃಜೆಂ 

ಫಳ ಮೆಖಳ್ಳೊದು ಫಳಿನಂ ವ! 
1 

ಮೃಳೆಕುಜ ಮವಕೇಕಿ ಪುಮ್ಪಚಯವಿಂಲ್ಲದೆಯಂಂ ॥ 

ನಳಮಪ್ಪುದದು ವನಸ್ಪತಿ । 

ಫಳಪುಮ್ಚಕುಳಪ್ರಸೂತಿ ವಾನೆಸ್ಪತ್ಯಂ 

ತನಂಗವಸಾನಂ ಫಳಬಾ | 

ಕಮಪ್ಪುಫೋ ಬೆಧಿಗಳೆನಿಸುಗುಂ ಹ್ರಸ್ಟಾಳಿಖಾ ॥ 

ನಿವಹಂ ಹುಪನಾವಂಂ ಪವ! 

ಫಿ ವೀರುದಾಖ್ಯಂಗಳೆಲ್ಲಮುವೆ ಗುಲ್ಬಂಗಳ್ 

ಅಂಕುರ ವಂಂಕೂರಂ ಪ್ರಥ | 

ಮಾಂಕುರ ಮುಕನ್ಸಿಂ ಪ್ರರೋಕಹನಾವಂಂ ಕಳಿಕಾ॥ 

ಸಂ*ುಳೆ ವಂಂತವೆ ಜಾಳಕ । 

ವಂಂಂ ಕೊನರಂಂ ಮುಕುಳೆ ಕೋರಕಂಗಳಹೆನಿಕುಂ 

ಛದನೆಂ ಪತ್ರಂ ಪರ್ಣಂ | 

ಛದಂ ಪಳಾಶಂ ದಳಂ ಸಹವುಮವೇಕಂರ್ಥಂ ! 

ಪುದಿದೊಂದಿದ ವಲಂ ತಾ | 

ನದ ಐಾದಂ ಕಿಭೆ ಜಟಾಭಿಥಿನೆವಾದಕಪ್ಪಿಂ 

HB ೧॥ 

Hal 

HW 
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ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಾಂಡೆಂ 31 

ಈ ಂಕಿ ಆರೋಹವಮಚ್ಛೆ ಅಯಂ ವಿ! 

ಸ್ಲರಂ ವಿಭಪಂ ಪ್ರಕಾಂಡೆಮೆಕ್ಟುಂ ಸ್ವಂಧೆಂ ॥ 

ಸಾರಂ ಮಂಜ್ಚಂ ವಲ್ಯಂ | 

ನಾರಂತದು ಕೋಟರಾಹ್ಹಾಯಂ ತಾಂ ಫೊಲಿಲಲ್ I «ll 

ತಿಖರಿಣಿ ॥ ಅವಾಗ್ಕ್ಯಾಗಂ ಬುದ್ಧಂ ಹೈತಿರುಹಕಿರಂ ತಾನೆ ಕಿಖರಂ | 

ಘಂ! 

ಕವಲ್ಲಳ* ಸ್ವಂಧಾಗ್ರಪ್ರತತಿ ಬಹುಶಾಖಾಪರಿಕರಂ ॥ 

ಧ್ರುವಂ ಶಂಕ್ಟಾಖ್ಯಂ ತಾಂ ಕೊಲಚಿಡದು ಮಡಳ* ತಾಮದೆನಿಕುಂ ! 

(ಸವಂ] ತಾಂ ಕಾಹ್ಟೇಡ್ವೇಂಧನಮೆನೆ ಸಮಿದ್ದಾಚಿ ಯೆನಿಕುಂ 1೩೭ ॥ 

ವ್ರತತಿ ಲತಾ ವೀರುತ್ತಾ, | 

ಪ್ರತಾನಿನೀನಾಮ ಮಂ? ಗೆ ವಾರಿ ಭೈಶಸಂ ॥ 

ಭೃತನವವಂಂಜರಿ ಗೊಂಚಲ" | 

ಪ್ರತಾನ ಮುಳಪಂ ತೊಡೆಂಬೆ ಯಂತದು ವೃಂತಂ ॥ v- 

ಪೊಸವಿಂಡಿ ಶಲಾಟು ತಾನದು । 

ಪನುರಾಲದ ಭಧಳನಿಕಾಯಮುಕ್ಕುಂ ವಾನಂ ॥ 

ಪೊಸದಳಿರೆನೆ ಪಲ್ಲವ ಮೆನೆ | 

ಕಿಸಲಯು ಮೆನೆ ತಾಂ ಪ್ರವಾಳ ಮೆನೆ ಸದೃಶಾರ್ಥಂ Id 

ವಖಕಾಳೆಂ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮದು ತ। 

ದ್ದಿಳಾಸ ಮುಂಜ್ಜಂಭಿತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವ್ಯಾ ಕೋಚಂ [ 

ವಏಕಚಂ ದಳಿತಂ ಹಸಿತಂ | 

ವಿಕಸಿತ ಮುನ್ಶೀಲಿತಂ ವಿನಿದ್ರ ಮೆನಿಕ್ಟುಂ ॥8 ೧೦ 8 

ಕುನುಮಂ ಪ್ರಸೂನ ಸುಮನಃ | 

ಪ್ರಸವಾಖ್ಯಂ ಪುವೈಮೆಸೆವ ಗುಚ್ಚಂ ಸ್ಮಬಕಂ ॥ 

ಕುಸುವಂದ ರಜಂ ಪರಾಗಂ | 

ಕಂಸುಮಾಸವರಸ ಮದಲ್ತೆ ಮಧು ಮಕರಂದಂ 1 on 
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1 ಗೃಹವಾಟ ನಿಜ್ಯುಟಂ ರಮೆ | 

ಣಹೇತುವದು ಪುಬ. ನಾಟ ತಂ ಪೂದೋಟಂ | 

ಬಹಳಮಂಧುಪಾನಕಂ ಹೃದ | 

ಯಹಾರಿ ವಿರುತಾಳಿಮಾಳಿಕಾ ಕಮನೀಯಂ H 0.01 

ಪ್ರಮದವನಂ ಶುದಶ್ಚಿಂತ 

ಪ್ರಮದಾಜನದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ವಿಹರಿಪ್ಪ ವನಂ 1 

ಸಮುದಿತ ಸಮಸ್ಮಲೋಕಂ | 

ರಮಿಯಿಸುವ ವನಾಂತ ಮಂತದುದ್ಯಾನವನಂ I ೧೩ ॥ 

ಹರ್ಸಿಣಿ॥ ಊರಿಂದಂ ಪೊ ಗಣ ಮೆಯ್ಯೋಳೊಲ್ಬು ಧರ್ಮ | 

ಶ್ಯ್ಯಾರಾನುಂ ಪ್ರರಜನವಿಟ್ಟ ಭೂಜನಮಂಡೆಂ ॥ 

ಆರಾಮಂ ಪೆಸರೊಳದಕ್ಕಾಮಾಮ್ರನಿಂಬ | 

ಹೇರಾದಿದ್ರುಮಬಹೂಳಂ ಮನೋಭಿರಾಮಂ 1 ೧೪1 

ಪ್ರ 

ಘಂ ಕಾಂತಾರ ವಿವಿನ ಗಹನ! 

ಬ್ರಾಂತೆರೆಕಾನೆನ ವನಾಟವೀ ಕಣ್ಣ ಸಮಾ ॥ 

ಖ್ಲಂತಾ ನರಣ್ಯಮಿವು ಮೆ 
$ 

ತಂತದರಣನ್ನನಿ ಯೆನಿಹುಹೊದವಿದ ಪೆರ್ಚಿಂ I ox ಹ 0 

ಇಂತು 

ಎ-ಫನವರ್ಗಂ--. 

ರಾ ಗತಾ“ 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಂನವಂಃ. 
ಲಾ ಾಾಂಾಧಡತಣ್ಣಸ್ರಿಕಾಡಾ: ಅ 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕೌಾಂಡೆಂ. ೪. ವೃಹಾದಿವರ್ಗಂ. 

ಅಕ್ಕ್ಯರಂ! ಅಸುಗೆ ಕಂಕೆಲ್ಲಿ ತಾನಶೋಕಾಹ್ಹಯಂ ಏಾದರಿ ವಾಟಳಾಖ್ಯಂ 

ಕ ೊಸಗಂ ವೃಕ್ಷೋತ್ಪಳೆಂ ಕರ್ಣಿ ಕರಂ ಹಂಪಗೆ ಚಾಂಪೇಯಂ 

ಚೆಂಪಕಾಹ್ಹುಯಮೆನಿಕುಂ || 

ಪೆಸರೊಳ್ ಸೀವನ್ನಿ ಕಾಶ್ಚರಿಯಂ ಕಟ್ಟ ಳಂ ಮಾಲಂ ನ್ಯೆಗ್ರೋಧಂ 
ವಟವೆನಿಕ್ಕ್ಟು 

ವಸಮಸಪರ್ಣಂ ಸಪ್ತ ಚದದ್ರುಮು ವೇಯಶಿಲೆ ವಂಕಿ ಯೆಂದಅಾದು 
ಕೊಳ್ಳೆ i all 

೫ಂ॥ ಎಲವಂ ಸ್ಥಿ ರಾಯಿ ತಾಂಶಾ। 

ಲ್ವಲಿ ಯೆನಿಕುಂ ಬಸರಿ ಪರ್ಪಹೀ ಪ್ಲ್ನಂಹ್ವಂ ॥ 

ತಿಲಕಂ ಪ್ಲುರಕಾಖ್ಯಂ ಫೇ | 

ಚೂತಂ ಮಾಕಂದವಂಕೀ | 

ಜಾತಂ ಸಹಕಾರ ಮಾಮು) ಮೆನಿಕಂಂ ಮತ್ತಾ, ॥ 

ಮ್ರಾತಕ ಹನೀತನಕಂ ರಾ! 

ಜಾತನಮಕಲ್ವಿಂ ಬ್ರಯಾಳಮೇ ಚಳೆದಳಕಂ lal 

ಚಲದಳೆ ಮಶ್ಚುತ್ನಂ ೨ | 

ಪ್ಪಲ ಮರಳಿ ಪಲಾಶಕಾಖ್ಯಂ ವಯತ್ತಂ 

ತಳೆವಖುಂ ತಾಳಮು ಮೆನೆ ಪನೆ | 

ಪಳನಿ ಶ್ಯಾಮಂ ಬ್ರಯಂಗು ನಾವಂಂ ನೆಗಲ್ಲಿಂ Hv 

ವಕುಳೆಂ ಕೇಸರತೆರಂ ಬೀ! 

ಜಕ್ಮಳ್ಕುಂ ಕೋವಿದಾರೆಕುದ್ದಾಳಾಹ್ವಂ ॥ 

ಕಕುಭೆ ವದರ್ಜನಭೊಜಂ | 

ಲಿಕುಚಂ [ಲಕನಿಚಂ] ಕಪಿತ್ಸ ಮರಿಗೆ ದದಿತ್ನಂ ೫ 1 
1364-3 
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ಹಂ! ಐರಾವತಾಭಿಧಾನಂ ! 

ವಾರೆಂಗಂ ಬೀಜಪೂರಕಂ ರುಚಕಂ ಜಂ ॥ 

ಬೀರಂ ತಾಂ ಕರಣಂ ಕದ 

ಳೀ ರೆಂಭಾಭಿಖ್ಥಮಂಂತದಕಲ್ವಂ ಹೋಚಂ 1 ಓ॥ 

ಪೂಗಂ ಗುವಾಕ ಮೆನಿಕುಂ | 

ನಾಗಲತಾನಾಮ ಮೆಜೂಗೆ ತನಂಬೂಳಿಕೆ ಪ್ರ॥ 

ನನ್ಸಿಗಂ ಸುರವಲ್ಲಭೆ ಮದು | 

ನಾಗಂ ಗಜಕೇಸರಂ ಲವಂಗಂ ವಲ್ಯಂ tal 

ಶೇಲು ಶ್ಲೇಷ್ಠಾತೆಕತೆರು | 

ಪೀಲು ವೆನಲ್ಲು ಡೆಫೆಲಂ ಗಿರಿಪ್ರಭವ ಮಂದ ॥ 

ಹೋಳೆಂ ರೋಧ್ರಂ ತಿಲ್ಲಂ | 

ಕಾಳಸ್ವಂಧಂ ತಮಾಳ ಮೆನೆ ತಾಪಿಜ್ಸೆಂ Vo 

! 

ಕ್ರಿಮಿಥಳೆ ಮಖಿದುಂಬಿರಂ ನೆ | 

ಕಮಾಳೆ ಮೆಕ್ಬಂ ಕರಂಜಭೂಜಂ ಭಲ್ಲಾ ॥ 

ತ ಮರುವೈರಂ ಕದಂಬ | 

ದುಮು ವಂದು ನೀವಂ ಮೆಧೂಕತರು ಗುಡೆಪುಪ್ಕಂ 1 ೯ ॥ 

೦ಬ ಮುರಿಪ್ಕಂ ವಿಚರುವಲಂ | 

ದಂ ಬೇವು ಪರೂಪಕಾಹ್ವೇಯಂ ಶಾಖಾಳೆಂ ॥ 

ಜಂಬೂ ವಾಮಂ ನೇಜೋಲ್ | 

ತಂಂಬುರು ತಿಂದಂಕ್ ಮೆನಿನ್ರ್ರುದಕ್ಕುಂ ಪೆಸರಿಂ | ೧೦ | 

ತಾಳೆಂ ಮದನಂ ಸರ್ಜಂ | 

ಶಾಲಂ ಸಲ್ಲಕಿ ಗಜಪ್ರಿಯಾಹ್ಹೂಂ ಬಿಲ್ದುಂ 8 

ಮಾಲೂದಂ ಕ್ರೀಫಲಮೆನೆ | 

ಹೋಲಂ ಕರ್ಕಂಭಧು ಬದರಿ ಕೋಲೀ ನಾಮಂ 1೧೧ ॥8 



ವರ್ಗ] ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಹ ಕಾಂಡೆಂ 3[॥ 

ಘಂ ಚೇತಕಿ ಕಿವೆ ಹೈಮವತಿ ಹ 

ರೀತಕಿ [ಯಭ]ಯಾಖ್ಯೆಪಥ್ಯೆ ತಿಮ್ಮಫೆಲಂ ಭಾ ॥ 

ತ್ರೀತರು [ಮಾಮಲಕಾಖ್ಯೆ] ವ! 

ಭೀತಕ ಮುಕನ್ಯುಂ ಕಲಿದ್ರುವುಂ ಭೊತಗ್ಭಹಂ 11 

ಹತೆಕಂ ಪ್ರಸಾದನಂ.., l 

ವಿತರದಮೌಲ್ಲತೆರು 8ಗು ಶೋಭಾಂಜನಕಂ ॥ 

ಸೃತೆಮಾಳೆಂ ಶವ್ನಾಕ್ಂ | 
ಸ್ರ 

ಚತುರಂಗುಳೆ ಮೆಂಬುದಕ್ಪ ಮಾರಗ್ದುಧೆದೊಳ | ೧೩ 1 

ಶುಕತರು ಭಂಂಡಿ 8ರೀಬಮೆಂ | 

ವಿಕಂಕತೆಂ ಸ್ಲೋದುಕ್ಂಬಕಂ ಚಿರಿಬಿಲ್ದೂಂ ॥ 

ಕುಕರೆಂಜಂ ಪನಸಂ ಕಂ! 

ಟಿಕಫಳೆ ಮೇರಂಡೆ ವರೂರುಬೂಕ್ ಮದಳಲ್ನಿಂ | ೧೪॥ 

ಖದಿರಂ ಸಿತ ಮುಜಂ ಯಂಂತದು | 

ಕದರಂ ಗಾಯತಿ) ದಂತಧಾವನ ಮದುವಿ॥ 

ಲ್ಪದಿರೆ ಮುರಿಮೇಧನಾವುಕ । 

ವುದು ತಿನಿಶಂ ನೇವು ತನಂ ರಥದು,ವು ಮಕರ್ಕಿಂ | aR I 

ಆರುಣಮದು ಶೃಂಗಿ ಆಗಿನ | 

ವಂರನೆದೆ ಕಾಕಂ ಮುದುತ್ಸುಚೆಂ ಬೊರ್ಜಂ ಘಂ ॥ 

ದುರು ಕುಂದುರುಬಖ್ಯ ಮೆನೆ ಪಿರಿ । 

ವರಂದವಂ ಹುಣಿಸೆ ತಿಂತ್ರಿಣೀಚಿಂಚಾಹ್ಹಂ lI ೧೬ ॥ 

ಇಂಗುದಿ ತಾಪಸಭೂಜ ಮಂ! 

ದಿಂಗಳು ವಿಂರ್ಬೀಡೆಂ ಕಿಂ ಶುಖಭಿಖ್ಯಿಂ ಖ 

ಟಬೂಂಗಂ ತಾನಿರಳೆಕ್ಟೂಂ | 

ಮಾಂಗಲ್ಕಾನಾಮ ಮೆದು ಶೆಮಾಾದ್ರುಮೆಮೆಕ್ಸಿಂ | ೧೩೭ 8 
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ಕ್ಂ॥ ವಿದುಳೆಂ;:ಕೀತೆಂ ಪೇತಸ । 

ಮುದು ವಂಶಂ ವೇಣು ಮಸ್ಕರಂ ತ್ಹುಕ್ಸ್ಯಾರೆಂ ಕ 

ಬಿದಿರಿವಲರೊಳಾದ ಗಾಳಿಯು । 

ಪ್ರದುವಿಂ ಧ್ದಾನಿಯಿಸುವ ವಪೇಣಂ ಕೀಚಕ ಮುಕ್ಕುಂ ॥ ov ॥ 

ತಾಳೆಂ ಖರ್ಜಾರಂ,ಹಿಂ | 

ತಾಳೆಂ ಕೇತಕಿ ಸನಾರಿಕೇಳೆಂ ಕ್ರವಂಂಕಂ ॥ 

ತಾಳೆದು,ಮೌಮೆಂದಿವು ಭೊ । 

ಜಾಳಿಗಳೊಳ್ ತ ಫೈಣಮಹೀ ರುಹಂಗಳೆನಿಕ್ಟುಂ Hl ೧೯॥ 

ಸರಳಂ ಪೀತೆದ್ರು ಮಹಾ | | 

ತರುವೆಕ್ಪ್ಬುಂ ಸ್ಪಕಿ ಕರೀರೆನಾಮೆಂ ಕ್ರ್ಕರಂ॥ 

ಕರವೀರ ಮೆಶ್ಚುಮಾರೆಂ | 

ಗಿರಿಮಫ್ಸಿಗೆ ವತ್ಸಕಾಭಿಧಾನಂ ಕುಬಿಜಂ ॥ ool 

ಪ್ರಪುನಾಟಮದೇಡೆಗಜಂ | 

ಕಪಿತ್ಛಪ ಪರ್ಣೂಖ್ಯೆ ತಗಸಿ ಮರ್ಕಟ ಯೆವಿಕುಂ 1 

ಕನಿಕಚ್ಸು ಆ ತುಳಿ | 

ಚೆ ಶೀಠಅರಿಜಾಲಿನಿ ಯಲಾಖು ತುಂಬೀ ನಾಮಂ | ಂ೧!| 

ಅನಳಂ ಚಿತ್ರಕ ಮದು ಗೋ | 

ಸ್ತನಿ ಮೃದ್ದೀಕಾಭಿಧಾನೆ ತಂಂ ದ್ರಾಹಿ ತಪ॥ 

ನ್ದಿನಿ ಜಟಿಳೆ ಮಾಂಸಿ ವತ | 

ದನಿ ಛಿನ್ನರುಹಂ ಗುಡೊಚಿ ತಂತ್ರಿ ಯೆನಿಕಪ್ಟಿಂ H ಎ.ಎ 

ಮಂಜಿಪ್ಯಾವಿಕಸಾಖ್ಯಂ | 

ತಾಂ ಜಿಂಗಿ ಕಿರಾತತಿಕ್ಕಕಂ ಭೂನಿಂಬಂ ॥ 

ಗಂಂಜೆಯೆದು ಕೃಪಲಾಳಿ । 

ಖ್ಯಿಂ ಜಳೆದಂ ಮುಸ್ತೆಮಸ್ತಕಂ ಕುರುವಿಂದಂ 8 ;೩,॥ 
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ಕಂ ಏಭಾವಾಳುಕ ಸಂಜ್ಞೈಕ | 

ಮೈಳೇಂಯಂ ಭದ್ರಮುಸ್ತೆ ಗುಂದ್ರಾವಚನಂ ॥ 

ಬಾಳೆ ಮಂಕೀರಂ ವಾರಿ ಮ್ಳ! 

ಣಾಳೆಮುದೀಚ್ಛ್ಯ್ಯಾಭಿಧಾನಕಂ ಹ್ರೀವೇರಂ H ೪॥ 

ಹರಿಣಿ! ಸುರಸಿತುಳೆ ನಾ (ಯು...,..ತ್ರರ್ಜಿಕಾಭ್ಯೈ ಕುಖೀರಕಂ | 

ಸುರಭಿತರಸಂ ಗಂಧಂ ತಾಂ ಪೃಶ್ನಿಪರ್ಣಿ ಫಣಿರ್ಜ ಕಂ ॥ 

ಮರು ಮೆರುವಳಂ ವೀತಾಭಿಖ್ಯಂ ಹರಿದ್ರೆ ನಿ [ಶಾಭಿಧಂ] । 

ಮರದರಸಿನಂ ದಾರೀ ಪಾಹ್ಹಂ ಪಚಂಪಚೆ ದಾರುಕಂ HU ox 

ಈಂ! ಲಶುನೆಂ ಗೃಂಜಿನಸಂಜ್ಞ್ಯಂ 

ರಸೋನಕಂ ಸೂರಣಾಹ್ಹೂಯಂ ಕಂದಂ ವಾ॥ಟ॥ 

ಯಸಿ ಶಾಕಮಾಚಿ ಪೆಸರಿಂ । 

ಮುಸಿ ಶತವುಸ್ಬಿಕೆ ಪುನರ್ನವಂ ವೃತ್ಚಿವಂ ೪ 1 ೬ 8 

ಅಂಗಾರವಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಸಿಗೆ | 

ಲಾಂಗಳಿ ವಾಂಗುಳಿಕ್ ಮುಗ್ನಿಮಂಥನ ನವಲ್ ॥ 

ಜಾಂಗೇರಿ ಚಕ್ರಿ ಕಾಹ್ವಂ | 

ಭೈಂಗಂ ಮಾರ್ಕವ ಮಲಂಬುಸಂ ಬೋಳೆತರಂ | 0೦೩ ॥ 

ಕರವಂದಂ ಕರವಂದಿಗೆ | 

ಬೀಲುವಣೆ ನಿರ್ದಿಗ್ದಿಕಾಖ್ಯೆ ಶತಮೂಳಿ ಶತಾ ॥ 

ವರಿ ತಂಡೆಂಳೀಯ ಕಂ ಜಳ | 

ಧರನಾವಂಂ ಸೋಮಂವಲಥ್ಲಿ ವಾಕುಚಿಯಕಳ್ಕುಂ 8 ov 

ತೊಂಡೆ ದಲೋಪೀ ಬಿಂಬಂ ! 

ತುಂಡಿಸಮಾಭಿಖ್ಯ ಮೇಲಗೆ ಸಹದೇವಾಖ್ಯಂ | 

ದಂಡೋತ್ಸಳೆಮಕ್ಕುಂ ನಿ। 

ರ್ಗಾಂಡಿಯ ದಿಂದ್ರಾಣಿ ಹಿಂಧಾವಾರ ಮೆನಿಕ್ಕಾಂ H oF | 
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ಕ್ಂ॥ ಶೆರೆಪುಂಖಿ ಗೋರ್ಗಿ ತಾನದು । 

ಗಿರಿ ಕರ್ಣಿ ಕೆಯೆಂಬಂದಕರ್ಯು ವಂಪರಾಜಿತೆ ಗೋ ॥ 

ಘುರಕಂ ಶ್ವೂದಂ ವ್ರ್ರ್ರಮದು ಬಾ । 

ದರೆಂ ವಿಚವ್ಯಾಖ್ಯಮಂಂ ಗೆ ಒಚಂ ಕಾಬರ್ಬಾಸಂ Hao! 

ಮ ಪ್ರ! ಸುವಹಾ ಕಂ ರಾಸ್ಕೆ ರಾಜಕ್ಷ್ವೆಯರಪ್ರಲಿಯಂರ್ವಾರಂಕಂ ಕರ್ಕಹೀನಾ | 

ಮವಿಶೇಮಂ ಚಿರ್ಬ(ಓಂ]ವಾಳುಕಿಯೆನೆ ಪಡೆಗುಂ ವಾಸ್ತು ಕಂ ವಾಸ್ತುಮುತ್ಸ್ಯಾ! 

ಹೆ ವಯಸಾ ಭಿಖ್ಯೆ ಗುಫಂ ಬೃಹತಿ ಬದನೆ ಪಾರ್ತಾಕಿ ಕರ್ಕಾರು ಕೂಷ್ತಾಂ | 

ಡೆ ಮೆನಿಕ್ಸಿಂ ಕಾರಮೇಲ್ಲಂ ಸುನಿ ಪೆಸರ್ಸೊಳಲ್ಯಾರ್ದ್ರ ಘಂ ಶೃಂಗಬೀರಂ 

।॥ aol 

ಈಗ ಮೆರಿಚಾಹ್ನೂ ಮೂಪೆಣಂ ವಂಗ | / 

ಧೆರುಹಂ ಕ್ಟ್ರಪತ್ಚ ಕಣಾ ಹ್ಪಯಂ ಒಪ್ಪಲಿ ನಾ 

ಗರೆಕಂ ವಂಹ್ಖೆಧಂ ಶಂ! 

ಠಿ ರಾಮುರಠೆಂ ಹಿಂಗು ಜರೆಣಕಂ ಬಾಕ್ಲೀಕಂ fF aol 

ಆಜಹೋದ ಮದೋವ ಮುಜನ । 

ಜಿ ಜೀರಕಂ ಧಾನ್ಯಮಲಣಯ ಸೆ ಕುಸ್ತುಂಬುರೆು ತಾಂ ॥ 
ಬಜೆ ಹೆಡ್ಲೆ ಂಥಿಕೆ ಕುಪ್ಪೈಮ | 

[ದ] ಜಾಹ್ದಯಂ ಮಾಣಿಮಂಥರಂ ಸಿಂಧೂತ್ಸಂ laa! 

ಅಕ್ಕರ॥ ಜಾತಿ ಮಾಳೆತಿ ವಾಸಂತಿ ಮಾಧವಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಚಕಿಳೆಂ ಮೊಲ್ಲೆ ಕಂಂದಂ | 

ಕೇತಕ್ಕ್ಯಾಹ್ಹೊೋಯೆಂ ಕೇದಗೆಯೂಧಿಕೆ ಮಾಗಧಿ ಬಂಧೂಕಂ ಬಿಂಧುಜೀವಂ ॥ 

ಹಾತಿಂ ತನಲ ಹುರಂವಕ ಮಮ್ಮಾಾನಮೆ ರಕ್ಕ್ಂ ಕುರವಕಂ ನೀಲಂ ಬಾಣಂ! 

ಕೀತಂ ಸಹಚರಿ ಯೆನಿಸುಗುಂ ಮತ್ತದು ವಿಳಕೈಳಭಿಕೆ ವಿಕ್ವೆಯಕ್ಟುಂ1 ೩೪॥ 

ಘಂ॥ ನವಮಾಳಿಕೆ ಸಂದಿರುವಂ | 

ತಿ ವರ್ಣಪುಖ್ರಾಾಭಿಧಾನ ಮುಮಿಲಾತೆಂ ದಾ ॥ 

ಹವೆಣಂ ಜಬೀಹ್ವೂಯೆಂ ವೆಂ | 

ದಿವಟ್ಛ ಮದು ತೆಗರೆಸಂಜ್ಞಿ ಕಂ ತಾನಕಪ್ಟಿಂ | A 



ವರ್ಗಂ] ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ 89 

೫ ಂ೦ಕಿ ಉತ್ತರಣೆ ಯವಿವತಾರ್ಗ-ಂ | 

ಬಿತ್ತಂ ವೆತ್ತಂ ಕುಬನ್ನೆಬೆಂ ಪಳೆವಕತಾಂ ॥ 

ದುತ್ತೂರೆಂ ನಿಂಚನ ವಂಂ | 

ನ್ಹುತ್ತೆ ೦ ಕಿಂಬಾಕಮೆದು ಮಹಾಕಾಳಾಖ್ಯಂ 

ಉಪೇಂದ್ರ! ವಾಸಾಟರೂಪಾಹ್ಹಯ ಮಾಡೆನೋಗೆ | 

ಕೋಶಾತಕಾಖ್ಯಂ ಕುಲಕಂ ಪಟೋಳಂ ॥ 

ಘವಿಶಂ ಕಥಂ ಬರ್ಕಿ ಪವಿತ್ರದರ್ಭಂ | 

ಪನಿಶಂ ಕಿಶಂ ಖಾಸಮಭಖ್ಯೆಯು ಕಾಂ 

ಕಂ! ಶರಮದು ಮುಂಜಂ ದೂರ್ವಾ | 

ಹರಿತಾಳೀ ನಾಮಂಕಂ ಶೌಖುಂಕೆ ಯೆನಿ ಕಪಿ ॥ 

ತರುಣತ್ಛ್ರೆಣಂ ಶಬ್ಪೆಂ ಯವ । 

ಸರಾಜಿ ಥಾಸಂ ಸಮಸ್ತತ್ಛ್ರಣ ಮರ್ಜುನಕಂ 

ಇಂತು 

ಎ-ವೃಕ್ಷಾದಿವರ್ಗಂ-.- 

ಅತ ಹಾಸ 

I ae ॥ 

1 ae! 

| av | 



ನಮಂಸ್ಸಿದ್ದೇ ಭ್ಯಃ 

ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಂನವಪಂಃ. 
PL} Sn 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ. ೯ ವುಗಪಹ್ನೆವರ್ಗಂ. 

ಈೆಂ! ಶರಭ ಮದಬ್ಯ್ಯಾಪದ ವಿಂಭೆ | 

ಎರೋಧಿ ಕಂಠೀರವಂ ವ್ಭುಗಾಥೀ ಶಂ ಹೇ ॥ 

ಸರಿ ಹರಿ ಸಿಂಹಂ ವ್ಯಾಶು)ಂ | 

ತರೆಫ್ಲು ಮೃಗರಿಫು ಚಮೂರ ಮೆನೆ ಶಾರ್ದೂಲಂ 1 ೧॥ಡ 

ಖರದಂಬ್ಹ್ರೈ ಹೋಛೆ ಸೂಕರ | | 

ವರಾಹ ಕಿಟ ತ್ರಾಪ್ಸಿ ಹೋತಿ)ನಾಮಂ ಕ್ರೋಡೆಂ ॥ 

ಹರಿಣಂ ವನಾಯು ಹೇಣಂ | 

ಕುರಂಗ ಮಗ [ಶಲಲಿ ಶಲ್ಯ್ಯಕ್ಂ] ತಾನಕಲ್ವಿಂ | oH 

ತಿವೆ ಮೃಗಧೂರ್ತೆಂ ಗೋವತಾ | 

ಯು ವೆಂಚಕಂ ಜಂಬುಕ್ಂ ಸ್ಫಗಾಲಂ ನರಿ ಫೇ ॥ 

ರವ ಮೆಲಗೆ ಬಳ್ಳ ಭೆಲ್ಲೂ ! 

ತ್ರ ವಚ್ಚ ಭಲ [ಮೆನೆಕ್ರಡಿ] ಭಾಲ್ಲು ಕ್ ಮಂಕ್ಕಾಂ H 2H 

ಬಿರಂಗಂ ಪೃವತಾಖ್ಯಂ 

ಸೈೆರಿಭ ಕಾಸರ ಲುಲಾಯುಪೆನೆ ಮುಹಿಮಂ ಗೌ ॥ 

ಧಾರಂ ಗೋಧೇರಂ ಮಾ! 

ರ್ಜಾರಂ ಪೃಬೆದಂಶ ಮೋತು ಬೆಕ್ಕು ಬಿಡಾಳೆಂ WH 

ವೃಕ ವಿಟಾಹಾಮ್ಛಗ ಮದು ಗಂ! 

ಡೆಕ ಮಳ್ಟುಂ ಖಳ್ಲಿ ಮಸಳಿ ಗೋಧಿಕೆ ಸರಟಂ ॥ 

ಪ್ಪ ಕಲಾಸಂ ವೆಂಂಡಳಿ ಜಾ । 

ಹಕಂ ಬೃಹನ್ನ್ನಕುಳ ನಅಂಗೆ ಬಭ್ರು ವೆನಿಕ್ಟುಂ 81318 
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ಕಂ ಪ್ಲವಗಂ ಕವಿ ಮರ್ಕಟಕಂ | 
ಪ್ಲವೆಂಗಮಂಂ ಬಲಿಮುಖಾಹ್ಹಂಯಂ ವಾನರ ನಂ॥ 

ತವಣರಿ ಳಗೆ ಜಾತಿಯಿಂ ಸ್ಸ್ | 

ಬೈೈವಕಪ್ರ್ರ್ ನಾಗಿರ್ಪದಣಗೆ ಗೋಲಾಂಗೂಳೆಂ !೬॥ಡ 

ಚವಂರಂ ಸೋಶಕರ್ಣಂ ರಾರು | 

ಸ್ಫಮರಾಖ್ಯಂ ನ್ಯಂಕು ಸ್ಸ್ ಪ್ಮೃಸೌರೆಂ ವಂತ ॥ 

ಪ್ರಮಿಯೆನೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗ ವೆಂತೆದು । 

ಚವಂತೂರ ವೃಕ್ಸೂಕರಾದಿ ಕೋಲಟಟ್ವಗ ಮಳಕುಂ Hel 

ಖನಕೋಂದುರು ಮೂಪಿ ಕ [ಮಾ 

ಖು]ನಾಮವಿಂಲಿ ಮತ್ತುಣಾಖ್ಲು [ಮಂಖದ್ದುಂಶಂ] ತಾ 

ನೆನಿಕಂಂ ಲೂತೂಹ್ನುಯೆ ಮೂ | 

ರ್ಣ ವಾಭ ಮದು ವೃಶ್ಚಿ ಕಂ ದ್ರಣಂ ಕ್ರಿವಿಂ ಕೀಬಂ Hv 

ಶಹುವಿ ನಗೌಕಂ ಪತೆಗಂ | 

ಶಕುನಿ ಖಗ ವಂಡೆಜಂ ಪತತ್ರಿ ಪತೆಂಗಂ ॥ 

ವಿಕಿರಂ ಪಡಿ ಶಕುಂಂತಂ | 

ಶಕುನಂ ವಿಹಗಂ ವಿ ವಿಸ್ಟ್ರಿರಂ ಪತ್ರರೆಥಂ He 

ಪತ್ರ ತೆನೂರುಹೆ ವಾಜ ಪ! 

ತತ್ರ ಚ್ಛದ ಏಂಛೆ ಪತ್ರ್ ನಂವಂಂ ಗ655 ಚಂ ॥ 

ಚೂ ತ್ರೋಟ ಚಂಚಂ ತುಂಡೆಂ । 

ವತ್ರಂಗಳೆ ಮೊದಲೇಅಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಯಕ್ಕುಂ | co! 

ಗಗನಂಂತರದೊಳೆವಾಡೆಂವ | 

ಖಗಗತಿ ಡೀನಂ ಪ್ರಡೀನ ವಂಂಡ್ಮೀನಂ ಮಂ 

ತಗೆದ ತದಂಡಂ ತಿಂತ! 

ತ್ರಿ ಗೂಡು ನೀಡೆಂ ಕುಳಾಯ ವಮಂವಯುಲಿ ವಿರುತಂ 1 ೧೧॥ 

13464--9 
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ಹಂ! ಹೇ ವಿನೀಳೆಗಳೆಂ ಪ್ರಚ | 

ಲಾಕಿ ಮಯೂರೆಂ ಕಳಾವಿ ಖಿ ನವಿಲಕ್ಪ್ವಂ ॥ 

ಜೀ ಕಾರಂತಿ ವಿರುತೆಂ ಪ್ರಚ । 

ಲಾಕಂ ಬಿರ್ಹಂ 8ಖಂಡ ಮದ ಕಳಾಪಂ 

ಜಳೆರೆಂಕಂ ಕಾಳಕಂಠೆಂ | 

ಬಳಾಕ ಬಿಸಕಂಠಿಕಾಹ್ವಯೆಂ ತಾನಕಲ್ಯಿಂ 1 

ಕಛೆಹಂಸಂ ಕಾದಂಬಂ | 

ಕಛೆಕಂಠೆಂ ಕೋಕಿಲಂ ಏಕಂ ಪರಪುಖ್ಚೆಂ 

| aot 

| ೧೩ 1 

ಮಗಸ್ರಗ ಗಿಳಿ ಕೀರಂ ತನಂ ಶುಕಾಖ್ಯಂ ಜತುಕ ವಂಜಿನಪತ್ರಾಹ್ಹಂಯಂ ನೀಲಕಂಠಂ! 

ಕಳೆವಿಂಕಾಭಿಖ್ಯನಕ್್ವಿಂ ಚಟಕ ಮೇಖೀಗೆ ತತ್ಕೈಂಜನಂ ಖಂಜರೀಟಂ॥ 

ಜಳಕಾಕಂ ವಂದ್ಗನಾಹುಂ ಕಳೆರಪೆ ಮದು ಬನರಾವತಾಖ್ಯಂ ಕಪೋತಂ। 

ಬಳಿಪುಮ್ಮೈಂ ವಾಯಸಂ ಹೌಫಿಹರಿಪು ಕರಟಂ ಧ್ಹಾಂಕ್ರ್ ನೇಕಾಹೆಗೋಳೆಂ 

ಘಂ! ಮಾೌಕುಳಿ ಫೃ ಮ್ಲೈಥ್ದಾಂಘ್ಲ್ಹಂ | 

ಕಾ ಕೋಳಛೆಂ ದ್ರೋಣ ನಿನತನೂಜ ನೆನಿಕ್ಪೂಂ ॥ 

ಪರಿ ಕ”ಫಿಕಾಖ್ಯ ಮಖ | 

ಲೂಕ್ಂ ಪಿಂಗಲಿ ನಿಶಾಟನಂ ತಾನೆಕ್ಸಾಂ 

ಹೊಲಗಿಡಿಗಂ ಶ್ಯೇನಂ ಪ। 

ತ್ರ ಲಹ್ಲೇಣಂ ಸಾರಸಾಹ್ಹಂರುಂ ಶತಪತ್ರಂ | 

ಸಲೆನೆಗಲ್ಹು ಭಂಗ ನಾಮಂಂ | 

ಈಳಿಂಗಮದು ಬಿಣ್ಣೆಭೆಂ? ಭೆರದ್ದಾಜಬಗಂ 

* ಉಪಜಾತಿ! ಕೋಕಂ ರೆಥಾಂಗಂ ಪೊಣರ್ವಕ್ವಿ ಚಕ್ರಂ! 

ಸೋ ಕಾಹ್ಹಯಂ ಚಾದಗೆ ಚಾತಕಂ ತಾಂ ॥ 

ಖಕಂ ಬಕೋಟಂ ಕಿಕಿದೀವಿ ಚಾಮೆಂ! 

ಶಕಂಂತ ವಿನ್ನಂತದು ಭಾಸ ಮಕ್್ವಾಂ 

॥ ೧೪ ॥ 

HN aR | 

18 ೧೬ ॥ 

| ೧೩ | 

ಸೇ (ಇಂದ್ರವಜ್ರೋಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರವೃತ್ತಂಗಳಿಂದಾದುಪಜಾತಿ ವೃತ್ತೆ ವಂದು) 

(ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಈ ಬಗೆಯೆ ಉಪಜಾತಿ ವೃತ್ತಗಳನನ್ನು 

ಬ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾರೊ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿನ) 
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ಈಂ೦॥ೃ ಕೊಂಚೆ ಯದಕರ್ಯಿಂ ಪೆಸರಿಂ । 

ಕೌೌೌ೦ಚಂ ಕೃೈಕವಾಕು ತಾಮ್ರುಚೂಡನಭಿಖ್ಯಿಂ | 

ತಾಂ ಚರಣಹೇತಿ ಹುಕ್ಕೂನ | 

ನಂಚೆ ಸಿತಚ್ಛದಖಗಂ ಮರಾಳೆಂ ಹಂಸಂ 

ಚರಣಿಾನನಂಗಳಭಾಧೂ ! 

ಸರಮಾಗಿರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಫ್ಲ ನವಜಶೂಭ್ ಕರ್ಪೊಂ॥ 

ದಿರೆ ಧಾರ್ತರಾಖ್ಯ್ರ 

ಮ್ರರಂಚಿಯ ದಾದಂದು ರಾಜಹಂಸನೆನಿಕತರ್ವಿಂ 

ನಾತಾ। 

ವರಟಾ ವರಾಳನಾಮಿಕೆ | 

ಮರಾಳವಧು ತದ್ದಿಲಾಸ ಕೇಳೀನಿಳೆಯೆಂ ॥ 

ಸರಸವನಕವಂಳಿನೀವನ 1 

ವಿರಾಜಿತಂ ಮಾನಸಂ ಸರೋವರಮುಕನ್ಫುಂ 

ಕ್ರಕರ ಕಥಿಂಜಳ ತಿತ್ತಿರಿ | 

ಚಕೋರ ಹಾರೀತ ಕಂರವ ಕಾರಂಡೆವ ಲಾ ॥ 

ವಕ ಜೇವಂಜೀವಕ ಶಾ । 

ರಿಕಳಾದಿಗಳ್ ವಿಹಗಜೀಾತಿಯೆಕಲ್ಬಂ ಪಲವುಂ 

ಅಳಿ ಪ.ಟ್ಟರಣಂ ಮೆಧಂಪಂ | 

ಕಿಳೀವಖಖಂ ಮಧು ಕ್ ರಾಹ್ಹೇಯಂ ಭೃಂಗಂ ಪ್ರ 

ಮೈಲಿಹಂ ಮಧುವ್ರತೆಂ ಚಂ | 

ಚರೀಕ ವುಂಂದಿಂದಿರಂ ದ್ದಿರೇಫಂ ಭೃವುರಂ 

ಚೀರೀ: ದಿಲ್ಲೀ ಕಾ ಭಂ | 

ಗಾರೀಶಬ್ದಂ ಸಮಾನವಾಚ್ಯಂ ತದ್ಲಂ ॥ 

ಭೀರಾರಾವಂ ತಾಂ ಚೀ | 

ತ್ಕಾರಂ ಶಲಭೆಂ ಪತಂಗ ಹೊಂದಲಯಗಿವಲಉಶರಿೋೊಫ್ 

॥ ew I 

| of 8 

| _ಂ೦ | 

| ಂ೧॥ 

| _ಂ.ಎ | 

l ಖಿ! 



ತ್ವ ಅಭಿಥತಿನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ 

ಘಂ! ವಾನೇಯೆ ಮಷ್ಲಿಕಾಭಿ | 

ಖ್ಯಾನಂ ದಂಶಂ ಪತಂಗಿ ಪತ್ರೆ ಯೆನಿಕನ್ಯಿಂ ॥ 

ಜೀನ ನೊಣಂ ಸರಭಾ ಶಕ್ರಂ | 

ದ್ರಾ ವಾಮಂ ಜ್ಕ್ಯೋತಿರಿಂಗಣಂ ಖದ್ಯ್ಯೋತಂ Hl ೪ | 

ಇಂತು 

ಎ_-ಮೃುಗವಹ್ಷಿವರ್ಗಂ-- 



ನಮಸ್ಸಿದ್ದೇಭ್ಯಃ 

ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯನವಂಃ. 
SF 

೧ಎ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ. ೧೦ ಪುರಗೃಹೋಪಕರಣಾದಿ ವರ್ಗ ಂ. 
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34 [ನೀವೈಜ್ಞನೆಪದ ದೇಶವು | 

ಪಾವರ್ತ ನಮುಲೈೆ ನಾಡು ಕಂಪಣನಾವಂಂ ಗ 

ಆ ವಿವಯೆುಮೆನಿಪುದದಳರಿೂಳೆ | 

ಗಾ ವುದು] ಕೃತವಾೂಸಮದು ಜನಂ ಪ್ರಜೆ ಲೋಕಂ ಗ 

ಗಫ)ಮಂ ಸಂವಸಥಾಖ್ಗಂ | 

ಗ್ರಾವಿಪಾಣಂ ಗಾ ವ್ಯ ನೆನಿಸುಗುಂ ತತ್ವ್ರ್ರಭವಂ | 

ಗ್ರಾವತಾಂತಿಕ ಮುಪಶಲ್ಯಂ | 

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮವಧಿ ಸೀಮೆ ಸೀಮೂಥಾಟಂ Hol 

ಅಯನಂ ಮಾರ್ಗಂ ಸೃತಿ ಸರ! 

ಿ ಯೆಧ್ದ ಮೇಕಪದಿ ಪದವಿ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಹಂ॥ 

ಪಂಯಣಂಬೋಪಖಾತಂ ಮಾ! 

ರ್ಗಯಾಯಿ ತಾಂ ಪಧಿಕ ನದ್ದನೀನಂ ಐಾಂಥಂ fof 

ವಂಂನಿಜನ ನಿವಾಸ ಮಾಶ್ರಮೆ | 

ಮುನಿಕ್ಕೂ ಮಾಭೀರಪಲ್ಲಿ ಫೋನು. ಮದಕ್ವಂ ॥ 

ವನಮಧ್ಯೆಗತಂ ಶಬರೋ | 

ಪನಿಚಿತ ಮದು ಪಕ್ಕಣಂ ಪುಳಿಂದಸ್ಳ್ಸನಂ 1೩1 

* ಈ ಕಂದಭಾಗ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೋ.-ಸೀಮಾಘಾಟಂ 

ವಿಂಬಫ್ಲಿ ೧ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇ. ಆದುದರಿಂದ ಹಲಾ 

ಯಖಧ ನಿಘಿಂಯುವನ್ನುನುಸರಿನಿ ಈ ಕಂದವನ್ನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. 
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ಸ್ರ! ಗ್ರಾಮಂ ವೃತ್ಯಾವೃತಾಂತೆಂ ಪುರಮುಂಚಿತಚತುರ್ಗೊೋಪುರಾಟಶ್ಚಾಳೆಸಾಳೆಂ। 

೫ಂ॥ ಜನನಾಥಸ್್ಸಾನಂ ಸಿಬಿ! 

ಅರಿಸೇಸಂಯಾ ಸಾಯ ಪ॥ 

ತ್ರನ ನಿಗಮ ನಗರ ಪುಬಚೌ । 

ದನ ನಗರೀ ಪೂಃ ಸಮಾಹ್ಹಂಯುಂ ಪುರಮಳ್್ಕ್ಪಾಂ 

ಪರಿಖಾಭಿಖ್ಯಂ ಖೇಯಂ । ! 

ಪರಿಧಿ ಬಿತ್ರಾಕಾರ ವಪ್ರನಾಮೆಂ ಸಂಳೆಂ॥ 

ಪರಠಿಕೂಟಟಿಂ ಹಸ್ಮಿನಖಂ | 

ಪುರಗೋಪುರ ಮಕ್ಕಾ [ಮಟ್ಟ] ಮಟ್ಟಾಫಾಖ್ಯಂ 

ಪುರೆಮಭ್ಯದೆೊ ಳೊದವಿದ ಬೀ | 

ದಿ ರಥ್ಯೆ ವಿಕೆಖಾಹ್ಹೂಯಂ ಪ್ರತೋಳೀವನಂಂಖ ೪॥ 

ಸ್ಸರಣಂ ಚತುಪ್ಪೃಥಂ ಚ ! 

ತ್ಹೇರಮಕ್ಕುಂ ವಿಪಣಿ ಪಣ್ಯವೀಥೀನಾಮಂ 

ಭವನಂ ಸದನಂ ಸದ್ದುಂ | 

ನಿವಾಸ ಮಾವಸಥ ಮಾಸ್ರದಂ ನಿಳಂಯಂ ಮೇ ॥ 

ಶ್ಚ ವಗಾರಂ ಶರಣಂ ಗೇ 

ಹ ವಾಲಯಂ ಹುಟ ನಿಕೇತನಂ ಗೃಹ ವಾಟಜಂ 

ಗಂಣನಿಲಂದಂಂ ದೂಖ್ಯ್ಯೆಂ ಕವ | 

ವೆಣಮಂತೆದು ಕಂಯವಾನ ಹೆಂಬುದೆನಿಕ್ಟಾಂ ॥ 

ತೃಣ ಕು ಪುಲ್ಲುಡಿ ಕೃತರ | 

ಹೆಣವಿಧಿ ಸೇಅಶಿ ಯಪ್ಪುದೇಅಂಗೆ ಕಾರಾಗಾರಂ 

ಗ) ಮಂಗಳಾಮಮಷವ್ಯೆನೊಜಅರ ತಲೆ ಯೆನೆ ಸಂದಿರ್ದುದಕನ್ಯಿಂ ಮಂಡೆಂಬಂ ॥ 

ಭೂಮಾಧ್ರಂ ಸುತ್ತು ಗೊಂಡೆತ್ತಲುಖಿರೆ ಪುದುವಿಂ ಕರ್ಬಡೆಂ ಹಿಂಧುಶೈಲೋ | 

ದ್ಟಾಮಾಖ್ಯಂ ಖೇಡ ಮಾದಂದಅಂಗೆ ವಿಬುಧರಿರ್ದವ,್ನದಂ ಬಂಡೆ ಮೆಂಬರ್ ॥ 

| sl 

H «ll 

| 2H 

Hw 

1! ೯ ॥ 



ಫಲೆಣಾದಿ ವರ್ಗಂ] ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ ಷಿ? 

ಗ ಗೃಹಭೊಮಿ ವಾಸ್ತುಸಂಜ್ಜ್ಮಂ \ 

ಗೃಹಾಜಿರೆಂ ಏತ್ರಾಂಗಣಂ ಗೃಹೋಪಗತಾವ ॥ 

ಗ್ರಕಿಣಿಯೆ ದೇಹಳಿ ಯಂತ | 

ರಹ [ಮೆಪವರಕಂ)] ಗೃಹ್ಯೈಕದೇಶಂ ಪ್ರತುಃಣಂ | co 

ಭವನಾಂತರ ಕುಡ್ಯೆಂ ಭಿ! 

ತ್ರಿ ವಿತರ್ದಿ ಪೇದಿಕಾಸಮಾಖ್ಯಾನೆಂ ಸ್ಮಂ ॥ 

ಭ ವದು ಸ್ಥೂಣಾಖ್ಯ್ಯಂ ಬಾ । 

ದವಣಂ ವಾತಾಯನಂ ಗವಾಘ್ರಂ ಜಾಳೆಂ H cc 

ದರಂ ದಾರ್ವಲಜಿಂ ಪ್ರತಿ | 

ಹಾರಂ [ಪ್ರಚ್ಚನ್ನುವುಂತೆದಂ]ತದರ್ಣರಂ | 

ದ್ಹಾರಾರ್ಗಳಮದು ಪರಿಂ | 

ದ್ದಾರಪಿಧಾನಂ ಕವಾಟ ಮಗು ಯೆನಿಕ್ಕಂ | ೧೨ | 

ದೇವಾಲಯ ಮಾಯುತನಂ | 

ದೇವನರಾಧಿಪನಿಕೇತನಂ ಐತ)ಸಾದಂ ॥ 

ತಾವುಲಿದ ನೆಲೆಯ ಸೌಧಗೃ | 

ಹಾವಳಿಗಳ* ಹಮಣ್ಯಾಮೆಂಬಿವಕ್ಕಾಂ ಪಹ್ರಮದಿಂ 1೧೩ ॥ 

* ಉಪ! ವೃ ನೈ ಬಾಲಯಾಂತರ್ಗತಕಹ್ಟೆ ಕೋ ವ್ಚೆಂ। 

ಸೋಬಾನ ಮಾರೋಹಣ ಮೆಂಬುದಕ್್ಬಂ ॥ 

ಕಪಫೋತಖಾಲ್ಯಂ [ಮೆಅಕಿಗುಂ ವಿಟೆಂಕಂ! 

ಗೋ" ಬಾನಸೀ ನಾಮೆಮೆ ಲೋಪೆಗಕ್ಕುಂ] ॥ ೧೪ ॥ 

ಘಂ॥ ಪೊದಯಿಸಿ ದಾಚ್ಛ್ಯಾದನಮೆ೨ಂ | 

ಛಿದಿಯುಂ ಪಟೆಳೆವಖ ಮೆನಿಪ್ಪುದಅಿಿಗೆ ವಳೀಕಂ ॥ 

ಛಿದಿಪರ್ಯಂತಂ ನೆವಿ್ವಿ | 

ರ್ಪ್ಪದು ತಾನದು ಮತ್ಕವಾರಣಂ ಗಿರಿರೋಹಂ? Hf ax fH 

ಸ್ಯ (ಉಪಶಜಾತಿವೃತ್ತ್ವಂ-ಇಂದ್ರವಜ್ರೋಪೇಂದ್ರಪಜ್ರವೃತ್ತಸಂಕಲಿತಂ) 
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ಉ! ದಪ್ಪಾರದ ಮೇಲೆ ಐಾಂಗಲಶಿದವಂರ್ಚಿದ ದಾರು ವದುತ್ತರಂಗ ಪತಾ | 

ದ್ಹಾರದ ಮುಂದೆ ಸಂಧಿಸಿರೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಂದನಮಾಲೆ ತೋರಣಂ॥ 

ದ್ಹಾರದ ಪಹ್ಮಭಾಗದೊ [ಳೊಡೆಂ] ಬಡೆ ಮಾಡಿದುದಲ್ಲಿ ಪಥ್ರಕ | 

ದಾರ ಮಮರ್ಕೆವೆತ್ತೆಸೆದು ತೋರ್ಪ ತವಂಗ ಮದಿಂದ್ರಕೋಶಕಂ ॥ ೧೬ ॥ 

ol ನೃಸಪತಿನಿಕೇತ ಸ್ಟಾನಕ ] 

ವಂಂಪಕಾರ್ಯವಂಂ ಮೆಂತದಕ್ಕಾ ಮುಪತಾರಿಕೌಯೆಖಂ ॥ 

ವಿಪುಳೆವುಣಿಕನಕರಜತ | 

ಪ್ರಪಂಚಸಂಭಾರಸಂಭೃತಂ ಕೋಶಗೃಹಂ 1! ೧೩೭ 

ಅಂತಃಪುರಮೆನಿಕುಂ ಶು! 
1 

ದ್ವಾಂತಂ ರಾಜ್ಞೀನಿವಾಸಮವರೋದಥಂ ಮು 

ತ್ತಂತದು ಶೆಯನಗೃಹಂ ಪ್ರಶ | 

ಣಾಂತರದೊಫಥಳ* ವಾಂಸಭವನ ಮೆನೆ ಪೆಸರ್ವಡೆಗುಂ | ೧೪- ॥ 

ರಸವತಿ ವಹಾನಸಂ ಬಂ | 

ಣಹಿನ ಗೃಹಂ ವಂಂಬಹಪಂ ಜನಾಶ್ರಯ ಮುಸ್ತ್ರ ॥ 

ಪ್ರಸರಾಗಾರಂ ತಿಂ ಜಯ | 

ನಶಾಲೆ ಕಾರಂಗಳೆ ಕವರ್ನಿಗೃಹ ವಂನೆಂವಾಸಂ | or | 

ಅಕ್ಕರಂ॥ 

ಯಂತಿಕಂಟೀರಕ ಮದು ಪರ್ಣಶಾಲಿ ದಲ್ ಮಂದುರಂ ತುರಂಗವಂಶಾಲಿ | 

ಕ್ರಿತೆಹಬ್ಬ ಮಾಪಣಂ ಪಣ್ಣ ವಿಕ್ರಯಶಾಲೆ[ಯಾ]ಹೇ ಶನಾಹ್ನೂಂಯಂ ಕಿಲ್ಪಶಲೆ॥ 

ಪ್ರತಿದೇ$ಿಕಾಶ್ರಯಂ ಸತ್ರ್ರಶಾಲೆ ಪ್ರಪೆ ಯೆಂಬುದಂಣಂ೨ಗೆ ವಾನೀಯುಶಾಂಲೆ । 

ಸತತಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನೋ ಚಿತಾಸ್ಪದಮಕಳ್ಟಿಂ ಮುರೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಲೆ ॥ ೦೦ ॥ 

ಫಂ! ವರಿಬರ್ಹಂ [ಪರಿವಾರಂ] | 

ಪರಿಚ್ಚದಂ ಪಠಿಕರಂ ಪರಿಸ್ಪಂದಂ ಬಿ॥ 

ತರಿಸುವ ಗೃಹೋಪಕರಣೋ 

ತ್ವರ ಮುವಕರ ಸಂಕರಾಖ್ಯಮದು ವಂನೆಯ ಕಸಂ ॥8 ಎಣ | 
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೫೦} ಶಂರುನೀಯೆಂ ಪರ್ಯಂಕಂ | ಕ 

ಶಯನಂ ಶಯ್ಯ್ಯಾಖ್ಯೇ ವವಂತ ಮಾಸ್ಮರಣ ಕುಂಡಾ ॥ 

ಹ್ಹಾಯವುುಲ್ಲೋಚಂ ಚಂದೊ) | 

ದಯಂ ವಿತಾನೂ(ಹ್ಹೇಯ) ಮೆ(ನಲದು) ಮೇಲ್ಕಟ್ಟುಂ Hoo 

ಉಪಧಾನ ಮದುಚ್ಛೀರ್ನುಹ | 

ಮುಪಖಬರ್ಹಂ ಪ್ರಚ್ಛದಕ್ಯು ಪಚ್ಚದ ಸಾವಂಂ॥ 

ಅಪಟೀ ಪ್ರತಿಸೀರಾ ವಿಲ | 

ಡೆಪಟಿ ತಿರಸ್ಕರಿಣಿಕಾಖ್ಯೆ ಜವನಿಕೆಯಕಳ್್ವಂ | _ea 1 

ಆದರ್ಶಂ ಮಮುಹುರ (ಮನ | 

ದೆಲ್ಯ್ಯಾ) ದರ್ಪಣ ವಂಕಿ ಗೆ ತಂಳವೃಂತಂ ವ್ಯೇಜನಂ ॥ 

ಬಾಂದತತ್ರಣ ವಂಂಪಾನತ್ | 

[ಪಾದುಕೆ] ತಾನಂತದನುಪದೀ[ ನಾ] ನಾವಮು೦ ॥ ಎ೦೪ ॥ 

ಆಸಂದಿ ವಿಮ್ಮೈರೆಂ ಹೇ । 

ತೂ)ಸವಕಂ ಕೀಠೆವೂಾಸನಂ ಪೆಸರಿಂ ಭೆ! 

ದ್ರಾಸನ ಮೆನೆ ಹೈಮಂಂ ರಾ ! 

ಹಾಸನ ವುದು ವುುನಿಜನಂಾಸನಂ ಬ್ರಸಿಂದು ಕಂ ॥ ನಿ? | 

ಐಾತ್ರಂ ಬಂಂಡೆಂ ಸಾಲಿ ಯು | 

ಮೆತ್ರಂ ಭಾಜನ ಮೆನಿಕ್ಟಾಮಂತೆ ನಮಸಾ, ॥ 

ವಂತ್ರಮ ದಾವಪನಂ ಮಧು | 

ಪಾತ್ರಂ ಚಬೈೆಕ್ಂ ಪತದ್ಗೃ ಹೂಖ್ಯಂ ಪಡಿಗಂ | ಎಟ | 

ಪೇಳಿಕೆಯದು ವಂಂಜಬೂಾಪೆ ಕಂ । 

ಶೂಳಂ ಕಂದಿರಲುಂಗೆ ಶೂರ್ಪ ಈಂ ಪ್ರಸ್ಟೋಟಬಂ ॥ 

ಚಾಳೆನಿ ಯನೆ ಶಂರಣಿಕಂ | 

ಡೋಳೆಂ ಏಟಕಂ ಕಬಂ ತಕಿಳಿಂಬಕ ಮಳ್ಕುಂ 8 ೨೩. 1 

3646-97 
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೫೦! ಮೆಂಗಳೆಹುಂಭೆಂ ಪೋ್ಣಾ ಶು | 

ಖಂ ಗುಂಡಿಗೆ ಗುಂದಿಗಾಖ್ಯೆ ಕನಕಾಳುಸೆ ತಂಂ ! 

ಭೈಂಗಾರು ಹಸಂತಿಕೆ ಮೆ! 

ತ್ತಂಗಾರ ಶಕಟಿ(ಕೆ)ಯದು ಹಸಂತಿಯು ಮೆನಿಕುಂ ॥ ow ॥ 

ತರಕಂ ಗಳೆಂತಿಕಾ ಕ | 

ರ್ಕರೀ ಸವತಾಹ್ಹಂ ಕುಖಂ ಈುವಂ ಕಳೆಶ ಮೆಳಿಂ ॥ 

ಜರ ಹುನೆ ಪಡೆಗಂಂ ವಂಣಿಕ್ಂ | 

ಶರಾವ ಮದು ವರ್ಧ್ವ್ಧವಮಾವಕ್ಂ ತಾನಕತ್ಯ್ಯಿಂ ॥ ೧ನ. ॥ 

ಅ.ವೃ! ಮಂ್ಲಕಾಖ್ಯಂ ಕಾಫಿಕೆ ಏಠೆರಕಂ ತಾಮುಖನ ಸ್ಕಾಳಿ ಕುಂಡ ನಾಮ | 

ಮುಲ್ಯಸದ್ದಂತಾದಿಸೋೂರದ್ಯವ್ಯಂಗಳೆ ಭಾಜನಮದು ಸಮುದ್ದಕ ಮೆನಿಕುಂ॥ 

ಗಲ್ಲ'ಬಕಾಹ್ಹೋಯೆಂ ಹನವಲಿಯೆದು ಜಿರೀವಾಭಿಧಂನಂ ಭಾ)ಹ್ಯೈವಂಬರೀ ಹಂ | 

ಚುಫ್ಲಿ ಯಶ್ವಂತ ಮಖತ್ಸ್ಥಾನ ಮೆಂತಿಕೆ ಯೆನೆ ಯಧಿಶ್ರಯುಣೆ ಯೆನಿಪ್ಸುದಕ್್ವಿಂ 

|! Aol 

ಹ್! ಮಂಥಣಿ ಗರ್ಗರಿ ಕಡೆಗೋಲ್ | 

ವಂಂಕಥಾನಂ ಮುಂತು ವೆಂತೆದಕ್ಕಾಂ ಖಜಕ್ಂ! 

ಹಂಥೆ ಕ್ವುಂದಿ ಕ್ಟ್ರಶಾನುವಿ 

ವಂಂಥನಕಾವಮ್ಯೆ ಮುಮಂದರಣೆಯೆನೆ ಪೆಸರ್ವಡೆಗಂಂ lanl 

ಮಖುಸಳೆ ಮೊಯೋಗ್ರ ಮೊರೆಲ್ಲಂ | 

ಹೆಪರೆಕ್ಬ ಮವಮರುಳೊಖಳೆಂ ಕಟಾಹಂ ಹುಂಡೆಂ ॥ 

ಕಸೆಕ(ಲೆನ]ಲ್ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನಿ | 

ಯುಸುವೆ ಕಿಳಾಪಬ್ಬಕಾಭಿಧಾನ ಮುನಾಳ್ಗುಂ "Hao! 

ಪುದಿದೆಸೆದಿರ್ಪೈಳೆಯ ಹೊಡೆರ್ । 

ಪ್ರದೀಪಕಂ ಹೇಶೆಮಾರ್ಜನಂ ಕಂಕತೆ ಮಂಗ 

ತದು ಕಂಬಿ ತದ್ರು) ತಾಂ ದ! 

ರ್ನಿ ದಾರುಹಸ್ತ್ಮಕ್ ಮೆನಿಪ್ಸುದದು ಖಜಿಕಾಖ್ಯಂ 1 ೩೩! 
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೫೦% ವಿವಧಂ ವೀವಥ ಮುನಿಕುಂ | 

ಸು ವಿಹಂಗಿಕೆ ಭಾ ರಯಪ್ಪಿ ಗಾಲ ನಾವಂ ॥ 

ಪ್ರವಿಲಂಬಿ (ತದವಿಹಂಗಿಕೆ) । 

ಪ್ರವಿಲಗ್ಗ್ಗಂ ನೆಲವು ಕಾಾಚಮಂ[(ತದು] ಕಕ್ಕಂ H avi 

ಮ್ಚ್ರಗಬಂಧಿನಿ ವಾಗುರೆ ಬಲೆ | 

ಬಿಗೆಗಾನಾಯಂ ಕುವೇಣಿ ಬಡಿಶಂ ಜಾಂಳೆಂ ॥ 

ಖಗಬಂಧಂ [ಐಾಶಂ]ತಂ | 

ತಿ ತಿ ಗಂಣಂ [ವಟಕೂಬ] ಯಂತ್ರ ಮುನನಶ್ಣಾದಾಂಕಂ | aA 

ಕರಪತ್ರಂ ಕ್ರ್ಕಚಾಖ್ಯಂ 

ಕ್ರಸ್ಸವಂದಂ ವಾಸಿ ತಕ್ರ್ಮಾಜೀನಾಮಂ ತ್ | 

ರ್ತ್ನರಿ ತನಂ ಸ್ಸ ಪತಿ ದೃಮೆದವ | 

ಧರಣಿ ಹೆಸರ್ಣೊಳ್ನೂದಂತದಕ್್ವಿಂ ಟಂಕಂ Hae 

ಆವಿಕೆ ಚರ್ಮುವಿಚೇದಿಕೆ । 

ಕೇವಂತದು ಮಾರವಂಬಂದಕವನ್ವಿಂ ಪ್ರತಿಭಸ್ರ್ರಾ ॥ 

ದೀವಿವಿರೋ ಖಂ ವಃ 

ದ್ಲಿ್ರೀವದ್ದಿ ,ಒಸಂಜ್ಜೃಯದು ವರತ್ರೆ ಯೆನಿಕನ್ವ್ರಿಂ I ೩೩ ॥ 

ಚೇಲಕಲಾದಿ ಕ್ಟ್ರತಂ 22೦ ! 

ಚಾಳಿಕೆ ತಾನ ಕನ್ಮಿಮೆಸೆವ ಪುತ್ರಿಕೆ ಲೀಲಾಂ॥ 

ದೋಳೆಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆಂ ಚಂ | 

ಡಾಳಿಕೆ ಚಂಡಾಳವ್ಲ್ಲಕೀಪಂರ್ಯಾ ಯೆಂ | av I 

ಇಂತು 

—್ರುರಸ್ಫುಹೋಪ ಕರಣಾದಿವರ್ಗಂ 



ನೆವಂಸಿ ದ್ವೇ ಭ್ಯೇಃ 

ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಾಂನವಪವಂಃ. 
35ಸಾವು 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಫಿಂಡೆಂ. ೧೧ ಮೌಮು ಖ್ಯೈವರ್ಗಂ, 

ಫ್ ಲ ನೈ ವರೆ ಮೌನುಜನ್ನು ಮಾನವ | 

ಮುನಂಖ್ಯ್ಯ ಪಂಚಜನ ಮರ್ತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಂ ಪುರುಖಂಕಿ 

ವನಿತೆ ವಧಂ ನಾರಿ ಸೀಮ । 

ನಿನಿ ಯೋಪಿ ದಾಮ ಹೇವಳೆಂ ಪ್ರ್ರೀನಾಮಂ !( ೧॥ 

ಪ್ರಮುದೆ ನಿತಂಬಿನಿ ಭಾಮಿನಿ | 

ರಮಣಿ ವರಾರೋಹೆ ರಾಮ ವಾಮಾಹ್ರಿ ಮನೋ ॥ 

ರೆಮೆ ಲಲನೆ ಕಾನ್ಲೆ ಎಂದಿ | 

ನು, ಮತ್ತೆಮಬಲಾವಿಶೇಹ. [ವಖಂ ತಂಮ]ಕನ್ಟಂ | of 

ಸಹಚರಿ ಭತಂರ್ಯೆ ಕುಯಂಬಿನಿ | 

ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಪತ್ನಿ ಜಾಯೆ ದಾರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ॥ 

ಮಹಿಳೆ ಪುರಂಧ್ರಿ ಕಳತ್ರಂ | 

ಗೃಕ್ಕೀಣಿ ಗೃಹಂ ಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಸರಿಂತಿನಿಸಂಂ Hal 

ಕುಲವಧು ಸಂಧಿ ಪತಿವ್ರತೆ 

ಕಂಲವಾಳಿಕೆ ಸತಿ ಚರಿತ್ರವತಿಯಕ್ನುಂ ಪ್ರುಂ ॥ 
ಶ್ಚಲಿ ಕುಲಟಿ ಯುಸತಿ ಕಂಲಪಿ೨೦ | 

ಸುಳೆ ಬಂಧಕ ಜಾತಿ ಬಾನಣ್ಸೃ ಯಿತರಿಕ ಯಂವಫ್ H WH 

ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪುಭಗೆ ವಿಳಾಸಿವಿ । 

ದಯಿತೆ ಮನಃಪ್ರೀತೆ ರುಚಿರೆ ನಜಭೆ ತಾಂ ಹ್ಳ್ರ॥ 

ತ್ತ್ತ್ರಿಯೆ ಯೆಕ್ಪಾಂ ನಯನ [ಮನಃ] | 

ಬ್ರಯೆ ಸುಂದರಿ ಸುತನಂ ರೂಪವತಿ ಯೆನೆ ಪಡೆಗುಂ #1 
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ಮ! ಕೃತಸಾ ಪತ್ನಿಕೆಯಪ್ಪ ಸಷ .** ಥಿವಿನ್ನಾಖೆ ವಿ! 

ವೈೆತಿ ಪುತ್ರಾಂಗನೆ ತಾನವೀರೆ ಪತಿ (ವತ್ನೀ) ನಾಮೆ ದಲ್ ಭತನ್ಭ್ರ ಸಂ॥ 

ಯಂತೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಯಂರ್ಥವ್ತ ದ್ದೆ ಪುನರೂಢಾಸ್ಟ್ರಿ € ಪುನರ್ಭೂಸವಾ | 

ವ್ಯೆ ಕರಂ ದ್ವ್ಯೋಕೊತೆಯುಂ ವಧೂಟ ಯೆನಿಕುಂ(ತಾಂ) ಬ್ ಢ ತತ್ಲೋಕ್ಲಿ ಯಿಂ 

1 «ಗ 

ಈಂ॥ ದಾರಿಕೆ ಲಂಜಿಕೆ ಪಣವಧಂ ! 

ವಾರಾಂಗನೆ ಗಣಿಕೆ ವೇಶ್ಯೆ ಯೆನೆ ಜೆಲೆಷೆಕಾ" ಸಂ ॥ 

ಚಾರಿಕೆ ತನಂ ದೂದವಿ ಯಭಿ । 

ಸಂರಿಕೆ ಸಂಕೇತನಕ್ಕೆ ಪೋಸಪ ವಳಕ್ಕಾಂ Hl 

ಗಳೆರ್ತುಗಾಳೆ? ಚಿತ್ತಂ | 

ಸೊಳಲೆನಿತುಂ ಬ್ಲೂಳೆನಿಪವಳ್ ಹುಂಬಣಿ ಶಂ॥1 

ಫಳ [ಚುಂಡೀ] ಯೆನೆ ನೆಗಲ್ಲಂ | 

ಕೆಳೆದಿಯೊಳಾಳೀ ಸಖೀವಯಸ್ಯ್ಯಾ ಶಬ್ದಂ ॥ vw ll 

*ಪರಪೇಶ್ವಸ್ಥಿತೆ ತುಟ್ಟವಲ್ಲಿ ಪೆಸರಿಂ ಸೈರಂದ್ರಿ ಯಂತಃ ಪುರಾ | 
ಚರಿಯೆಂಬಳೀಕ್ಷಣಿಕೆ ಮುಗ್ಗಾಭೀ ಹ್ಲ್ಯೈ ಮಾನಪ್ಪುವಳ" ॥ 

x ೫ x x | ¥ | 

ಕನ್ನೆ ಘುಮಾರದಿಕೆ ಕನ್ನಿಕೆ | 

ತಾನ್ನಗ್ನ್ಟಿಕೆ ಗೌರಿ ಯೆಂಬಳಳ್ಳುಮವಳ್ ಸಂ॥ 

ಪನ್ನು ಯತು ವಾಗದನ್ನುಂ | 

ಮರಿನ್ನೆಂ ಕಂಡೆಲಾದವಳ* ಪತಿಂಪರೆ ಯೆನಿಕುಂ | ೧೦ ॥ 

ಉಪಯಾವಂ ವಿವಾಹೋದ್ದಾ | 

ಹಪರಿಣಯಂ ಬಾಣಿಪೀಡನಕ್ಕ್ಯಾಖ್ಯೆ ವರಂ ॥ 

ಗುಪಯೆಂತ್ಶ ಮ್ಲೊಭೆಂ ಭ! 

ರ್ತ ಪತಿಪ್ರಿಯ ನೆನಿಪುದಅಶಿಗೆ (ಮನ್ರ) ಭಿಧಾನೆಂ 1 ೧೧॥ 

* ವಿಂಚಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಈ ಅರ್ಧ ಪದ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಗ್ರಂಥವು ನರಂತರ 

ವಾಗಿ ಖರೆದಿದೆ. 
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ಈ0॥ ನಿಧುವನ ರತ ಯಾಭ ಗ್ರಾ! 

ಮ್ಯಧರ್ಮ ನಾಮಂ ವ್ಯವಾಯ ವಂದು ಹೈೈಥುನವಮುಂ H 

ವಿಢವೆ ವಿಶಪೆ ಸುವಾಸಿನಿ । 

ವಧೂಟಿ ಚೇಟೀಸಮಾಖ್ಯೆ ದಾನಿ ದಲಕ್ಕ್ಯಾಂ ll ೧೨! 

ಅವಿ ರಾತ್ರೆಯಿ ವಂಲಿನಿಕೆ ಪು। 

ಪ್ರೈವತಿ ರಜಸ್ದಾಲೆ ಯಖದಕ್ಕೆ ಮತುಮತಿ ಮತ್ತಾ ॥ 

ರ್ತ ವಮದು ರಬಹಮುಂದುಂ ಪ್ರ ! 

ಬ್ಚೈವೆಂದು ಮುವಿಭೇದ ಗ ದಿಂದೆ ಪೇಖಲ್ಬ]ಡೆಂಗುಂ | ೧೩ ॥ 

ಗಂರ್ವಿಣಿ ಧೃತಸತ್ಪೆಯು ಮಂ । , 

ತರ್ವತ್ನ್ನಿ ಯೆನಿಫಪ್ಫೊಡೂಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಯೆನಿಕುಂ ॥ 

ಗರ್ಭಿಣಿಗಳಪ್ಪ ಕಾಮಿನಿ | 

ಯರ್ ಬಯಸುವ ಬಲುಕ್ ದೋಹಲಂ ದೌ್ಹೃ್ರದವಂಂಂ H ೧೪ ॥ 

ಗರ್ಭಂ ಭ್ರೂಣಂ ಹೆಸರೊಳ್ | 

ಗರ್ಭಶಯ ಮದು ಜರಾಯು ಜಂ ಜನನಂ ಬ್ರ ॥ 

ದುರ್ಭವನಂ ಪಮ ಮಾಣವ | 

ಕಾರ್ಭೆಕಬಾಳಂ ಸ್ಮನಂಧಯಾಖ್ಯಂ ಡಿಂಬಿಂ | ೧K 

ಸೂತಿಕೆ ಜಾತಾಪತ್ಯೆ ವಿ! 

ಜಂತೆ ವಿಶಲ್ಯಾಭಿಧಾನೆ ತಾನೆನಿಕಂಂ ತ॥ 

ತ್ಸೂತಿನಿಕಾಯಮವರಿಬ್ಚೃ ಪ 

ಕೇತಾಖ್ಯಂ ಸೂತಿಮಾಸವದು ಮೈಜನನಂ Il ೧೬ ॥ 

ವೃ ಜನನಿ ಸವಿತ್ರಿ ಮಾತೃ ಸುಮೊ ತಾಂು್ನ ಕಂ ಪಿತೃವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಂ! 

ದನ ತನುಜನ್ನು ತೋಕ ಸುತ ಪುತ್ರ ತನೂಭೆವ ಸೊಮ ನಾಮಕಂ ! 

ತನಯುನದ್ಲಿ ಜಣ್ ದುಹಿತ್ಛ ನಂದನೆ, ಪುತ್ರಿ ತನೂಜೆ ಸೂತಿ ತಾ | 

ನೆನಿಕು ಮಪತ್ಯಶಬ್ದುಮದು ಕೇವಲಮಾತ್ವ ಜವರ್ಗ ವಾಚಕಂ ॥ ೧೩ ॥ 
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ಘಂ! ಸೋದಂರ್ಯಂ ಭ್ರಾತೃ ಸಮಾ । 

ನೋದರ್ಯಂ ಹೋದರಂ ಸಗರ್ಭ್ಯಂ ಫೆಣ್ಣೂ 

ಸಾದಂದು ಸ್ಹಸ್ಫ ಸಹಜೆಸೆ। 

ಹೋದರಿ ಸಹಜಾತೆ ಭಗಿನಿ ಯೆನೆ ಪೆಸ[ರ ಕಂ] 1 ov 

ಅನಂಜಂ ಕನೀಯ ನವರಜ ! 

ನೆಮುಜಿನ್ನೆಂ ತಮ್ಮ ನಗ್ರಜಂ ಜೆ (ಹ್ಠೆಂ ಜನ್ನ 

ಯೆ ನೆನಿಕ್ಕಾ ಮಗ್ನೆ ಜು | | 

ತನಯಂ ಸಾಪತ್ಸ್ಸ್ಯ ನಂತವಂ ದಾಂಯಾದ್ಯಂ 1! oF ॥ 

ವತ್ವವಿನೊಡೆಹುಟ್ಟಿದಾತಂ | 

ಏತ್ಛೃವ್ಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಸೋದರಂ ಮಾತಂಲಕಂ॥ 

ಸತಿಯ ಸಹಜಾತ ನೆಕಾಂ | 

ಪ್ರ[ತೀ]ತಿಯಿಂ ಸತ್ಟಾಲನಾಮನುಂ ದೇವರವಮಂ 1 _oo 

ತಂದೆಯ ತಂದೆ ವಿತಾವಂಹ | 

ನೆಂದಹಿ ವುದು ತಾಯ ತಂದೆ ಮಾತಾಮಹಸೆಂ ॥ 

ಹೊಂದೆಭೊವರ್ಗಳೆ......... | 

ತಂದೆಗಮಕ್್ವಿಂ ಪ್ರಕ್ರ್ಜೆದಿಂದೆ » ನೌಮಂಂ 1 ool 

ಮೆಗೆಳೆಮೆಗಂ ದ”್ಹಿತ್ರೆಂ | 

ವಂಗನೆ ವಂಗಂ ನಪ್ಪೃ ಪಾತ್ರ ನೆನಿಕಂಂ ಸ್ನ್ನುಪೆ ತನಂ ॥ 

ಮಗನ ವಧು ಮಗಳೆ ವರಮಂ | 

ನೆಗಳ್ಲುಂ ಜಾಮಾತೃವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞಾಂತರದಿಂ ಜಟ 

ಭಾ)ತೃಸುತಂ ಭ್ರಾತೃೃವ್ಯಂ | 

ಭ್ರಾತೃವಧೊೂ ಪ್ರತಿಕ್? ಯಾತೈಗಳ* ತಮ್ಮೊಳೆವರ್ ॥ 

ಭ್ರಾತ್ಟೃವಧು ತನಂ ಪ್ರಜಾವತಿ 

ಮಾತುಳೆವಧು ಮಾತುಳಾನಿಯ ಕ್ವಿಂ ಪೆಸರಿಂ 1 ೩,1 



ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶಂ (೧a ಮೆಮೆಬ್ಯ 

ಗ ಸ್ಥಸ್ಫಊತನಂಯಂ ಸ್ವಸ್ತ್ರೀಯಂಂ | 

ಪೆಸರಿಂ ನಾದಂನಿ ನನಾಂದೃ ನಂದಿನಿಯೆನಿಕಂ೦॥ 

ಶ್ಹಶುರಶ್ದಶೂೂನಾಮವ | 

ದೆಸೆಗುಂ ಕೂಸಿತ್ರವತಾವನೊಳೆವಂತ್ರೈಯೊಳೆಂ 1 sv 

ಉಪವತಾತ್ರ್ರ ಧಾತ್ರಿ ತತ್ಪು ! 

ತ್ರಿ ಹೇರಿ ಧಾತ್ರೇಯಿಯೆಖಂ ಭುಜಿಪ್ಕೇಂಯು ಮುಕ್್ಟಿಂ ॥ 

ಉಪಪತಿ ಜಾರ ನವಂಗಳಲಾ | 

ಯೆ ಪುಟ್ಟಿದಂ ಜಾರೆಜಾತ ನಾತೆಂ ಕಂಂಡೆಂ | sx ll 

ಉಪಗತಪುಂಪೇವೆದ ಯೋ । 

ಹೆ ಪೋಟಿ ಕೂಬೆದಾಸಿ ಬೋಟಿ ಯೆನಿಕುಂ ಕ್ಲೀಬ ॥ 

ವ್ಲೆಪದೇಶಂ ವರ್ಬೇವರಂ । 
ಸ್ 
ನಪುಂಸಕಂ ಪೇಡಿ ಬಂಡೆಕ್ಂ ತಂ೦ ಬೆಂಡೆಂ | ೦ ॥ 

ನೆವವಯೆಂಸಂ ತರಂಣಂ ಯುವ | 

ನೆವ[೦ವ]ಯೆಸ್ನ [ನೆನೆ]ಯಾತಯಾಮಂ ವೃದ್ಧಂ | 

ಸ್ಥೃವಿರಂ ತಂಂ ವರ್ಮಿಳಿಯೆಂ | 

ಪ್ರವಯಂ ಜೀರ್ಣ ೦ ಜರಾರ್ದಿತಂ ದಶವಿತಾಸ್ಥಂ | ೦೭. ॥ 

ಖಂಧಂ ಸನಾಭಿ ಸಗೋತ್ರಂ | 

ಬಾಂಧವ ನಾತ್ಮೀಯೆ ನೆನಿಸುಗಂಂ ಜ್ಞಾತಿ ಯವಂ॥ 

ಬಂಧುಸಮೊಹಂ ಕೃತ ಸಂ | 

ಬಂಧಂ ಬಂದಂತೆ ನಿಜಾಪ್ಪವೆರ್ಗಂ ನೆಂಟರ್ ॥ ov ॥ 

ಸಂತತಿ ವಂಶಂ ಗೋತ್ರಂ | 

ಸಂತಂನೆಂ ಜನನ ಮಂನ್ನೊೇವವಯೆಂ ಹುಲ ವಿಂ೦॥ 

ವೆಂತವಲಅರೊಳ್ ಬನಿಯಿನಿದಾ ! 

ಸ ವ ತಂ ತನಂ ಸ್ಟಜನಂ ಸ್ಹೂಬಿಂಧು ನ್ಯುಂ ಕ್ಂಲ್ಕಂ ॥ ೦೯ 8 
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ಕಂ! ಹೈತಿಯೊಫ್್ವರ್ತಿಸುಗುಂ ಕ್ರಮ 

ಗತಿಯಿಂದಂ ಬ್ರಾಹ್ವಣಾದಿ ವರ್ಣಂ ನಾಲನ್ವಿಂ | 

ಚತುರಾಶ್ರಮೊವಂ೨ಂ ಶ್ರುತಿಬೋ (ಚೋ I 

ದಿ) ಧಿತೋಕಯಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮೊದಲೆನೆ ನೆಗಲ೨ಳ್ಸ್ಮಂ 1 aol 

ಸಲೆ ಭೈಪ್ತ ವಶನೆ ವಂಜಿವೆಂ । 

ಪಲಾಶದಂಡಂ ಜಬಟಬಾಳಿ ಹೌವೀವಂ ಮೇ ॥ 

ಖಳೆ ಯೆಂಬಿಂತಿಪೆ ಪೇಖತ್ಹಾ | 

ತ್ವೆಲಿಂಗದೆೋಳ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪರ್ಣ ಯೆನಿಕ್ಟಿಂ Han! 

ದೇವಾತಿಥಿ ವಿತೃಪೂಜಕ | 

ವಾವಿರ್ಭೂೋೂತ ಸ್ವಕೀಯ ಕ್ವರ್ಚಾಜೀವಂ॥ 

ಬಖಾವವನಚರಿತೆಂ ಸಕಲಗು । 

ಣಾವಸಥಂ ಗೃಹಸ್ಥ ನಂತವನಕ್ಟುಂ Ha 

ಯತಿ ಸಂಯಮ ಹಂಪಿ. ವಮುನಿ ಸು | 

ಶ್ರುತ ನಾತಂ ಸಾಧು ಯೋಗಿ ತಾಪಸ ನಾತಂ॥ 

ವೃತಿ ಯೆಕ್್ವಂ ಮ್್ಖಂ ದೀ | 

ಹಿತ ನನ್ನೇವಾಸಿ ಕಮ್ಮ ನೆನಿಕಂಂ ಛಾತ್ರಂ | ೩೩ 

ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ನವಂ ವೈ 

ಖಾನಸ ನೆಂದಲಂಗೆ ಭಿಪ್ಲಂ ಕರ್ಮೇಂದಿ ಯವಂ ॥ 

ಪೀವಂ ಐಾರಿವ್ರಾಜಂ 

ತಾವಕ್್ವಂ ಸರ್ಪಲಿಂಗ ಮುದು ಬನ ಮೆಂಡಂ 1 a೪ 

ಆ ಚವಮಳುವೆ ವಖುಪಸ್ಪ್ರರ್ಶೆಂ | 

ಶೌಚಂ ಬಿಹಿರಾತ್ವೆಶುದ್ಧಿ ಜಪ ಮಳುವವರ್ಬೇಂ ॥ 

ವಾಚಂ೦ರುವುವಿಧಿ (ಮ್ೌನ) ಮಂ | 

ವ2ಾಚರಣಂ ಪಂರ್ರರ್ಬ ಬಸ್ತಿ ಶುಶ್ರೂಮಾಖ್ಯಂ H ARN 

1364-8 
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3 Wo ಪರಿಕರ ಮೆನೆ ! 

ಪರ್ಯಸ್ತಿ ಕ್ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ವಂದ ಯಮ ವ ಮಕಫ೦್ಟಂ ॥ 

ಪರ್ಲೆವನಂ ತಾನೀಯರ್ತಾ | 
ಸೆ 

ಚರ್ಯ್ಯಾರ್ಥ ೦ ಪರಿಮಿತವ್ರತಸ್ವಿ ತಿನಿಯವಂಂ 

ದ್ದಿಜ ವಿಪ ರ) ಭೂಮಿದೇವಾ | 

ಗ್ರಜನ್ಮ ಹಡ ನಸಮಾಹ್ಹೂಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಎಂ 

ದ್ದಿಬರೊಳಗೆ ಜಾತಿಮಾತ್ರ್ಯೋ 

ಪಜೀೀವಿಂಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವ್ರತಂ ತಾಹೆಂಬರ"್ 

ಆತ್ಮವ್ರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿ! 

ವತಿ ವ್ ನೆವಕೀರ್ಣ ಮಂ ಹ ಕ ಮಕಲ್ವಿಂ ॥ 

ವೃತ್ತಾಧ್ಯಂಯನೆಂಗಳ ಸ 

ತಿ ಬಲಂ Reid ತವನಕ್ಟಾಂ 

ಹೇದಂಗಳನಿತಜರೊಳ ಮಿವ | 

ನೋದಾಳಿ ಯೆನಿಪ್ಪವೆಜಹಂ ಗನೂಚನಿನ ನವಂ ॥ 

ಹಪೇದದೊಳೆೊಂದೆನಿಸಿರ್ಪೊಡಡೆ । 

ವೋದಿನ ಮಾತಿಲ್ಲದಂ ನಿರಾಕೃತಿ ಯಕ್ಕುಂ 

ಯೌಜನನದಿ ಕರ್ವಾನಿರತಂ | 

ದ್ದಿಜೋತ್ಸಮಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ.., ಭತ Weel 

೨9969 * 9೨ ೌೌಿ 6999996999 98999699 99899 9 ೨ಢಿ9 99699 9999999 6969969969 

[ಕ್ರತು] ಯಾಗ ಮಧ್ದೆರೆಂ ಸ! 

ಪ್ರತಂತು ಪತ್ರಂ ಮುಖಂ ಸವಂ ಯಜ್ಞಂ ಸಂ ॥ 

ಸ್ಕೃತಭೂಮಿು ವೇದಿ ವಜ್ದಿ ! 

ತ್ರಿತಯಂ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಪ್ರವಖಖಂ 

[೧೧ ವತಿವಾಮ್ಯೆ 

i ೩೬! 

| ೩೭ ॥ 

| ಮ್ಮ! 

1೩೯ ॥ 

ll Yo ॥ 

} Val 



ವೆರ್ಗಂ] 

ಘಂ 

ತಾ 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಳಾಂಡೆಂ 

ಹವಿ ಸಾನ್ನ್ನಾಯ್ಕ್ಯೊಂ ಚರಂಹ! 

ವ್ಯವಾಹನೊಳು ವಿಧಿಹುತಂ ವನಟ್ಟತ ಮಕ್್ವಂ ॥ 

ಸವ ನಿರ್ವರ್ತನ ವಂವಭ್ಭಥ 

ಸವನಂ ವಿಶಾಾಣನಂ ವಿತರಣಂ ದಾನಂ 

ಇಬ್ಚಂ ಯಾಗಾರ್ಥ ದೊಳು | 

ತ್ಕೃಬ್ಚಂ ಪೂರ್ತಂ ವದನ್ಯೆ ? ಹೇತುವಿಕೀರ್ಣಂ ॥ 

ಇಪ್ಸ್ಯಾಪೂರ್ತೆ ೦ಗಳೆನು | 

ತ ಲಸ್ಕೃಶ್ರೇಯೋನಿಮಿತ್ತ ಮುಹುಮುಹೆರಡೆಂ 

ಓತ್ಸೈದಾನ ವಂದು ನಿವಾಪಂ | 

ಪ್ರತಿನಿಯತಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ರವಿಹಿತ ಕವರ್ವಂ [ಶ್ರಾದ್ಧಂ] | 

ವಿತೃಸವನೆ ಮಪಸ್ಸಾತಂ | 

ಮೃತದಿನದೊಳ*ವತಾಂಬ್ಬಿದೌರ್ಧ್ವ ದೈಕಿಕ್ ಮುಕ್ಳುಂ 

ಪ್ರೇತಂ ವೃತಂ ಪರಾಸು ಪ 

ರೇತಂ ಮೃತಿ ಮೃತ್ಯು ಮರಣ ಹೆನೆ ಪಂಚತ್ದಂ | 

ವೀತಾಸು ಶವಂ ಕಂಣಪಂ | 

ಪ್ರೇತವನಂ [ವ್ರತ ವನಂ] ಶ್ವಶಾನ ವಂದಕರ್ಯಿಂ 

ಪರಲೋಕವಂಜಳಗೆ ಲೋಕಂಂ | 

ತರ ಮುಕ್್ಬಂ ದೇವಭೊವಿಂ ಯದು ದೇವತ್ಪೂಂ ॥ 

ಪುರುವಾರ್ಥಂ ವರ್ಗತೃಯ | 

ಪರಿಕಲ್ಪಿತೆ ಮಪ ಧವ್ಯ ಕಂಮಾರ್ಥ ೦ಗಭ 

ಅವನೀಪತಿ ರಾಜಂ ಬ! 

ರ್ಥಿವೆಂ ನೈಪಂ ಕ್ರ್ತ್ರಿಯೆಂ ಜನಾಧಿಪ ನೆರೆಸಂ ॥ 

ಭಂವನ್ಯೆ ಕ್ವಲ್ಲಭಂ ಚ | 

ಕ್ರ್ವರ್ತಿ ಮೊರ್ಧಾಭುನಕ್ತ್ ನವನಧಿರಾಬಂ 

59 

H We F 

| ೪a ॥ 

| ೪೪ ॥ 

il Wee HM 

| ೪೬೩ | 

t Vey 
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ಘಂ 

ಉಪೇಂದ್ರ ॥ 

ol 

ಅಭಿಧಾನೆ ವಸ ಕೋಶಂ 
ನಾನಾರು 

ಅರಸಂ ಪೆರ್ಗಡೆ ಜನಪದ | 

ವರಿದೆನಿಸುವ ಕೋಟಿ ಕೋಶ ಮಾಯತ್ತಂ ಬಂ! 
ಧಾರೆವೃತ್ತಮಿಂತ್ರ ನೆಂದಿಂ | 

ತು ರಾಜ್ಯಮಕ್್ವಿಂ ವಿಚಾರಿಸಲ್ ಸಪ್ಪಾಂಗಂ 

ಭೆಟ್ಟಿನಿಯರ್ ನೃಪಸತಿಯರ್ | 

ಪಟ್ಟಿಮಹಾದೇವಿ ಯಗ್ರಮಹಿಪಿ ಯೆನಿಕಪ್ಪಿಂ ॥ 

ಪಟ್ಟೃಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಯಿನ್ನುಂ | 

ಪಟ್ಟದ ನೃಪತನಂಯುನನ್ರ, ವಂ ಯುವರಾಜಬಂ 

ನರಪತಿ(ಯ) ಬುದ್ದಿಸಚಿವಂ | 
ಪರಿಚಿತ ನೆಯಶಾಸ್ರ್ರ ನೆಪ್ಪವಂ ಮಂತ್ರಿ ವನಂಹೋ ॥ 

ಮ | ದ್ಹುರಭಾರಕ್ಷಮ ಪಥಾ 

ಪರಿಶುದ್ದಂ ಹರ್ಮೇಪಚಿವ ನಕ್ಕ ಮೆಮಾತ್ಯೆಂ 

ರಸಿಕಂ ಕೇಳಿಕರಂ ನೆ! 

ರ್ಮಸಚಿವ ನಧ್ಯಷ್ನೆ ನಧಿಕೃತಂ ಬ್ರಿಯೆಯೊಳ್ ॥ 

ಹೆಸರಿಂ ಪ್ರಕ? ಯೆನಿಕಂಂ | 

ರಸವತಿ ಮೊದಲಾ * ಪೆಅವುಮುಧಿಕಾರಂಗಳ್ 

ಆರಾಳಿಕಂ ಪಲ್ಲವಸೂದ ಸೂಪ | 

ಸಾರೂಹ್ವಯೆಂ ಬಾಣಸಿಗಂ ವಿಧಿಜ್ಞಂ I 

ಪೌೌರೋಗವಂ ಸೂಪ ಮಹಾನಸಂಧಿ | 

ಕಾರಸ್ಥಿತಂ ಭೆಕ್ತಿಗುಣಾನುರಕ್ತೆಂ 

ಅಂತಃಪುರದೊಳ್ಳಗ]ಧಿಕೃತ ! 

ನಂತರ್ವಂಕಿಕ ನೆನಿಪ್ಪನಕ್ಕುಂ ಸ್ಕಾಪ ॥ 

ತ್ಕೆಂ ತಾಂ ಕಂಚಂತಕಿ ದಲ್ ಖಗೆ | 

ಗಂತಾತನೆ ಸೌವಿದಲ್ಲನುಂ ಸೌವಿದನುಂ 

[0೧ ಮನುವ್ಯೆ 

Hf UW 

| ೪೯॥ 

| Xo 8 

1 ೫೧॥ 

1! ೫.ಎ8 

| x 
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ಕಂಟ॥ ಸೇನಾನಿ ವಾಹಿನೀಪತಿ । 

ತಾನಕ್ಕುಂ ಪಡೆವಳೆಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಿತಾನು ॥ 

ಹಪ್ಬಿನರೆತಂ ಕ್ಟ್ರತಶಾಂತಿವಿ | 

ಧಾನಂ ಸೌವಸ್ತಿಕಂ ಪುರೋಹಿತ ನಾತಂ 1 xvi 

ದ್ದಾರನಿಯುಕ್ಷ್ಂ ತಾಂ ಪ್ರತಿ 

ಹಾರಂ ದೌವಾರಳಾೋಾಳತಂ ದ್ಬಾರ್ಸ್ಟಂ ದೌ ॥ 

ವಾರಿಕ ನೆನೆ ಪಡಿಯೆಆಳ ವಾ । 

ವಾರವಿದಂ ನ್ಯಾಯದ್ಭೃಗ್ನಿವಾ ಕಂ ಸ್ಟೇಯಂ ll RI 8 

*ನಿತರ್ಣಂತಿಕಂc... ! 

ಕೂರ್ತಿ ಹ ದೈವಜ್ಞ ನವ ದಿಕಿಗಣಕ್ಂತಾನಳ್್ಕಿಂ | 

ಜಟ ್ಟಲ್ಚಿ್ ಲ ಸ್ತು. 

ಹೂರ್ತಿಕ ಜ್ಯೋತಿನ.........ತಂತ್ರೆಜ್ಞ್ಯಂ? I ೫೬ ॥ 

ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಧಿಕ್ಸ್ತೆಂ | 

ಸೋವಂ ನಿಯೆತಾಧಿಕಾರ ನಳೀೂಗಾಯುಕ್ಂ | 

ಸೇವಕನನಂಚರ(ನವ)ನುಂಪ । 

ಜೀವಿನರಂ ಕಿಂಕರಂ ಭುಜಿನ್ಮೇಂ ದಾಸಂ | RE ॥ 

ಆ ಸೇವೆ ಯುಬಾಸನೆ ವಿ! 

ಶ್ಲಾಸಂ ವಿಸ್ರಂಭ ನಾಮ ಮವ್ಯಭಿಚಾರಂ ॥ 

ಶಾಸನ ಮಾಜ್ಯ್ಮಂಯು ಮಾದೇಶಂ | 

ಶಾಸನೆಹರೆ ನಾಗೆ ಲೇಖವಾಹಂ ದೂತಂ H xv ॥ 

ಅಪಸರ್ಪಂ ಚಾರೆಂ ಗೂ | 

ಢಪುರುಖೆಂ ಪ್ರಣಿಧಿ ಹೇರಿಕಂ ಸ್ಪಶ ನೆನಿಕುಂ ॥ 

ಲಿಬಿಕಂರೆಂ ಲೇಖಕನಾ | 

ಲಿಬಯುಂಂ ಲಿಭಿ[ ವಿ]ಲಿಖಿತಾಘರಾಳಿನ್ಯಾಸಂ 1 wr i 
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೫೦! ಉಪಧಾ ಬ್ರಾಭ್ಯತನಾಮಕ | 

ಮಾಬಿೀನಯೆನೆಂ ಬಲಿ ಕರಾಹ್ಹಾಯೆಂ ಸಿದ್ದಾಯಂ 1 

ಉಪದಾನವಂಂ ಮುತ್ತ್ಕೋಚವಂು | 

ವಾುಪಚಾರಂ ಲಂಚ ಮಾಮಿಮಾಖ್ಯ ವಂದಕತ್ಯಿಂ 

ಅರಸು ನೃಪಲಷ್ಟೆ ತಾನಾ | 

ಧಿರಾಜ್ಯ ಮನಿಕುಂಂನೆ ಶೈ ಹೇಂದ್ರಚಿಹ್ನಂ ಹಘಹುದಂ ॥ 

ಹರಿಪೀಠ ಮಾಸನಂ ಚನ । 

ಮೊರಂ ಪ್ರಕೀರ್ಣ ಕ ಮದಾತಪತ್ರಂ ಛತ್ರಂ 

ಊರುಭವಂ ಭೂಮಿಸ್ಟಶ 1 

ನೂರವ್ಯ ೦ ವೈಶ್ಯ ನೆಯ Na ನೆನೆ ಪರದ ನವಂ ॥ 

ಗಾರಂಬಂ ವಾಣಿಜ್ಯಂ | 

ಗೋರಘ್ಸಣ ಮೆಂಬ ವಾರ್ತ್ನೆ, ಜೀವಿಕೆ ಯೆಕ್ಕಂ 

ವಣಿಜಂ ಮೈದೇಹಂ ಪ | 

ಪಣಿಕಂ ಪಣ್ ಕುಜೀವಿ ವಾರ್ಭೂನಿ ಘಂ ದ್ದೆ [ 

ಗಂಣಿಕಂ ವೃದಶ್ಚ್ಯ್ಯಾಜೀವಂ ಸ 

ಏಣ ವಂಿಾಗದು ಪಂರ್ಯಾದಂಚನಂ ತಾನಕ್ರ್ಯಿಂ 

ಸತ್ಯಾನೈತ ಮುದು ಪರೆದಪ 

ಮಿತ್ಕ್ಯಕ ಮಂದಾರ ಮುರ್ಹಪಿಕ್ರೀತಿ ಪರಾಗ 

ಇನ್ನಿ 
ವೃತ್ಯ್ಯಾಖ್ಯಿಂ ವಏಿನಿವಂಂರುನೆಂ | 

ಸತ್ಯ್ಯಂಕಾರಂ ಪಣಾರ್ಪಣಂ ಸಂಚಕರಂ 

ವೃದ್ದಿ ಕಫಘಾಂತರ ಮಂತದು | 

ವೃದ್ಧಿಯಿ ನುಪಜೀವಿಸಿರ್ಪ ದಖಜ*ಗೆ ಕುಸೀದಂ ॥ 

ವೃದ್ಧಿ ವಿಭೂತಿ ಧನಾಶಾ । 

ವೃದ್ಧಿ ಧನಾಯಾಖ್ಯೆ ಧನಿ ಧನಂಧಿಕ ನಾಢ್ಯಂ 

[on ಮೆನೊ 

| é01 

| én 

| é_oll 

lea I 

8 avi 

| 4X | 



ವರ್ಗಂ] ಆವಿಭಿನ್ಸಾರ್ಥಕಾಂಡಂ $9 

ಹಂ! ಅಧವಮುರ್ಣಂ ದಾಸ್ಯಂ ದಾ। 

ತೃ ಧನಿಕ ನವನುತ್ತ ವರ್ಣ ನಕ್ಕೂಂ ಪೆಸಠಂಂ ॥ 

ದಧನಂ ದುರ್ಗತಿಕಂದು | 

ರ್ವಿಧ ನೆಂದಜೀಗಿಲ್ಲದಂ ದರಿದ್ರಂ ನಿಸ್ಹುಂ 1೬೬1! 

ಕೃಮಿಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜೀವಂ | 

ಕೃಸೀವಳಂ ಹರೇ ಕಂ ಹುಖುಂಬಿ ಯೆನಿಕ್ನಿಂ | 

ಸೃಸಿ ತತ್ಕರ್ಮ ಮದಕ್ಟುಂ | 

ಏಜನಜಿಂಯಂಂ ಕೇದಾರ ಭೂಮಿ ವಪ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ | «2 ॥$ 

ಹಳ ಸೀರಾಭಿಖ್ಯಂ ಲಾ೦! 

ಗಲ ಮಾಪಾಹ್ಹಂಯು ಮಂದೀಸು ಳಂ ಕುತಿರಂ॥ 

ಹಳಪದ್ದತಿ ಸೀತಾಖ್ಯಂ ! 

ಕಳೋತ್ಸೃಳಂ ಮೇಥಿ ಮೇಣ ದಾವಂವಿರಾವಮಂಂ ler ॥ 

ದಾತ್ರೆಂ ಲವಿತ್ರ ಮಂಿಂಗೆಖ | 

ನಿತ್ರಂ ಈನಿದ್ಟಲ ವಂದುವೆ ಗೋದಾರಣಕಂ ॥ 

ತೋತ್ರೆಂ ಪು್ರ)ಬನೆ ಮಕ್ಸ್ಯಾಂ | 

ಯೋತ್ರ ವಂದಂಬಂಧಯೋಕ್ತ್ರ ರಕ್ಷ್ವಿ ಸಮಾಖ್ಯ್ಯಂ | ಓರ ॥ 

ಪ್ಪ ಪ್ಕ್ಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸೀತ್ಕಂ 

ಲೋ ್ಯೈಂ ಲೋ ಸ್ಕೈಕಸಮಾಹ್ವೂಯಂ ಕೋಟೀಶಂ॥ 

ಲೋ ಪ್ಯೈವಿಭೇದನ ಮೆದು ನಿ! 

ಸ್ಟೂಪ್ಕೈಂ ಶಂಬಾ ಕ್ಸತೆಂ ದ್ಹಿಸೀತ್ಯ ಮೆವನಿಕಪ್ವಿಂ | ೩೦॥ 

ಯಜನಾಧ್ಯಯನಂ ಹಾನಂ | 

ಅಜಿಮಾಗಿರೆ ನೈಪವಣಿಕಫ್ಯಿಲಕ್ಕಂ ಸಲ್ಲುಂ ॥ 

ದ್ಹಿಜಿನಾಮಂ ಮಿಂಕ್ಳಾ ತಂ | 

ರ್ಯಜಾತಿ ತಾಂ ವೃವ [ಲ ನಂತ್ಯ]ವರ್ಣಂ ಶೂದ್ರಂ | 201 



ಅಭಿಧತಿನೆ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ [೧೧ ಮನುವ್ಯೆ 

ಘಂ! ಭೃತಿ ಹೇತನೆ ಮೂಲ್ಯಂ ಬೆಲೆ । 

ಭೃತಕಂ ವೈತನಿಕ ವಣಿಗೆ ಕರ್ಮು ಕರಂ ಬ್ರಾ! 

ಕ್ಸ್ತ ನಪಶದಂ ಪೃಥೆಗ್ವನ | 

ನತರಂ ಬಾಮರ ನೆನಿಪ್ರ ನಕ್ಕ್ಯಾಂ ಜಿನಿಲ್ತುಂ H 2.01 

ಪ್ರಕ್ಸ್ಟ್ತಿಜನಂ ಶಿಲ್ಬಿಗಳೆಅಶಿ 

ಗೆ ತಾರುಗಳೆ ತಾವೆನಿಪ್ಪರೆನ್ಹವೆಅಶೊಫ್ ವ 

ರ್ಥ ಕ ದಲ್ ರಹಕಾರಂ ತ್ನು | 

ಮ್ಮ ಕಾ ಪ್ಕೈತಬ್ ತಪ್ಪು ಕಾಭಿಧಾನ ಮೆನಿಕ್ಸಾಂ 1! ೭೩, ॥ 

ಮಾಧಾಕಾರಂ (ಮಾಲಿ) ಕು । 

ಲಾಲಾಖ್ಲಂ ಚಕ್ರಿ) ಹಂಭೆಳಾರ ನವೆಂ ಶೈ ॥ 

ಲಿಲಿ ನಬಂ ತನಂ ಭೆರತೆಂ | 

ಶೈಲೂಪಾಹ್ಹುಂ ಕ್ಟ್ರಶಾಕ್ಲಿ ಜಾಂಂತಾಜೀನಂ | ೭೪॥ 

ಪ್ರಕೃತಾನುಭಾವನತನ 

ರ್ತಿಕೆ ಲಾಸಿಕೆ ಯೆಂಬಳೆಕ್ಟು ಹೋದಿಸುವ ನಬಂ ॥ 

ಪ್ರಕಟಂ ಪ್ರೀಜೀಪಧರೆಂ ! 

ಭ್ರಕುಂಸೆ ನೆನೆಯುಂ ಭು) ಕಂಂಸ ನೆನೆಯಂಂಂ ನೆಗಲಲ್ಲ್ಲಂ {2x 

ಜಾಲಿಕನೆನೆ ಕಾಪಟಿಕಂ | 

ನೀಲೀರಾಗಂ ದೃಢಾನುರಾಗಂ ಲಜ್ಜಾ ॥ 

ಸೀಲಂ ಲಜಿಕ್ಚಲು ರಂ 

ಶಾಲೀವಂ ಶಾರದಾಖ್ಯ ನಕ್ಕು ಮಧ್ಯ ಸ್ಕೈಂ | sé! 

ಮೈಹಾಳಿಕ್ನಕ್ಕಾಂ ಪಿ | 

ಭಾತಿಕ ನನ್ನುವೂಯೆಶಂಸಿ ಮಾಗಧನಾತಂ ॥ 

ಸೂತಂ ವಂದಕ'ನಧಿಕಗು | 

ಣಾತಿಶೆಯೆಸ್ಲುತಿವಿಶಾರದಂ ವಂದಿ ಯವಂ 1೩೭ ॥ 



ವರ್ಗಂ] ಅವಿಭಿನ್ನ್ನಾರ್ಥ ಕಾ ಡಂ 
ಇ ಹನನ ನಾನಾನಾ 

ಈಗ ಷೈತಾಳಿಕ ಪ್ರಬೋಧಕ 

ತ್ರಿಪದಿ! 

3 

ಸೂತ ಸ್ತುತಿಬಾಠಕಾಖ್ಯೆ ವಂದಿಯೊಳೆತ್ಕೂಂ ॥ 

ದ್ಯೂತಕರ ನಹ್ಹಧೂರ್ತಂ | 

ದ್ಯೂತ ಮದಪ್ರವತಿ ಲಗ್ಮಕಂ ಸಹಿತಾಖ್ಯಂ 

ವ್ಯೈಕಟಕಂ ಮಂಣಿಕಾರಂ | 

ಪ್ಯ್ಯೋಕಾರಂ ಲೋಹಾರ ನಸಹಸಿಧಾನುಕನಂ॥ 

ತಾ ಕವಳ ನಸಗಂ'ತನಂ | 

ಸ್ಟೀಕ್ಛೃತನಿರ್ನೇಜಕಾಭಿಜಾನಂ ರಜಕಂ 

ಐರಣಿಕಂ ಕಂರಂಕಂರು ಕರಂ ತದಧ್ಯಫ್ಹಂ | 

ಭೌರಿಕ ನೆನಿಕುಂ ಹುಕೀಲವರ್ | 

ಚಾರಣ ರಪ್ಪರ್ ಖಿಸರಿಂದಂ 

ಪರಿಮೋಸಿ ದಸ್ಯು ಬಾಲ | 

ಚ್ಚರ ನೈಕಾಗಾರಿಕಂ ಪರಾಸ್ಕಂದಿ ಬಳೆಂ ! 

ಪರಿಪಂಥಿ ಚೋರ*ಂ ತ! 

ಸ್ಕರಂ ವಂಲಿವರ್ಲುಚ ನೆನಿಪ್ಪನಕ್ಮಾಂ ಸ್ಲೇನೆಂ 

ಮತಿಸೆಡಿಸಿ ಛಿದ್ರಿಐಾತಂ ! 

ಪ್ರತಾರೆಕ್ಂ ಪಶ್ಯತೋಕರೆಂ ಕಡೆಂಗಳ್ಳಂ ॥ 

ಪ್ರತಿರೋಧಕ * ವಾರೆಬಗೊ | 

ಛೆ ತಕ್ಸಿನವನಯಗೆ ಕಳೆ ಚ”ರ್ಯೃಂ ಸ್ಕೇಯಂಂ 

ವೈವಧಿಕಂ ಪರಿಕಂತಂ? | 

ಬಾವಡಿ ಗಕೆತುಂಡಿಕಾ ಖ್ಯ ನೆಕ್ಕೌಂ ರಂಗಾ ॥ 

ಜೀವಂ ಚಿತ್ರ ಕರೆ ನಜಾ | 

ಜೀವ[ನ]ನಜಪಂಳಿ ಲೇಪಕಂ ಪಳೆಗಂಡೆಂ 

* ನಾಅಡಿಸೊಳ್ಳೊ (ಎಂದಿರಬಹೆದು). 
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ಅಭಿಧಾನೆ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ 

ಕಂ! ಘಫ್ರು*್ರಿವೆಿಂಡಿ ನಾವಿತೆಂ ಧೀ | 

ವರ ಜಾಳಿಕ ದಾಶನಾಮ ಮಾಂಗುಲಿಗಂ ಶಂ | 

ಬರ [ಚಾಪ] ಶರಕರಂ ವಾ 

ಗಂರಿಕಾಖ್ಯಂ ಮೃಗಯು ಲುಬ್ಬಕಂ ಬಿಯದ ನವಂ 8 vv 

*ಹೌಟಕ ನಾಮಿಂಬವಂಂ ವಿಂಗೆ | 

ಬಾಬಟಸಿ ವತಾಉುತ್ರ್ರಮಿರ್ಪ್ಪ ಮೈತಂಸಿಕ ನಾ॥ 

ವಶೀ ವವ ಮ್ಹೈಗವ್ಯ ಮಗಯೋ | 

ಚನ್ಮಾಟನ ವಾಪರ್ದಿರತ ನವಂ ಹೇಂಟಿಯವಂ 1 wa 

ಶ್ೌಂಡಿಕನೆನೆ ಕಫ (ವಳಂ) | , 

ಚಂಡೆಂ ನಾಗಾರಿಯೆಂದ [ಡೆ] ೦ಡೆಯೆವಂ ವೈ 

ತಂಡಿಕ ನೂ ಕಂಹಕತೆಯಂ | 

ಕೊಂಡಾಡುವ ನಿಂದ್ರಜಾಲಿಕಂ ತಾನಕನ್ವಂ bv) 

ತೆಂತುಗುಣಂ ಸೂತ್ರಂ ಮ | 

ತ್ರಂತೆ ಕುವಿಂದಾಖ್ಯೆ ತೆಂತುವನಯೆಂಗಕಲ್ವಿಂ ॥ 

ಅಂತಾವಪೋಯಿ ಚಂಡಾ । 

ಳಂ ತಾಂ ಹೊಲೆಯೆಂ ಜನೆಂಗಮುಂ ಮಾತೆಂಗಂ 1 vat 

ವನಚರ ಕಿರಾತ ಧಾಮ 

ಮ ನಿಷಾದ ಪುಲಿಂದ ಶಬರ ಭಿಲ್ಲಾಖ್ಯಂ ಬೇ ॥ 

ಡೆನವಂ ತಾನಕಬ್ಬಂ ಶ್ಹಪ | 

ಚ ನಿಪ್ಯಮಾಳಾವಿಬೇದಕಂ ಮ್ಲೇಚ್ಛಕಂಳಂ 1 vv 

ಇಂತು 

SS ಮನುಪ್ಟೂಜಾತಿವರ್ಗ್ಹಂ ದ 

ನಿರಶನ ನನನ ಸನರಬರ್ದಾಡನಾು ಷನನವ ನಿನಿನನು 

೩ ಕ್ರ್ಂರಮರ್ದಿ (ಹಲಾಯು). * ಕೌಳಿಕ (ಹಲಾಯು). 



ಶ್ರೀ ವಪೀತರಾಗಾಯಂನವಂಃ. 
ನಮಃಸಿದ್ಧೇಭ್ಛೋ. 

ಮಗ 

ಅವಿಭಿನ್ನಿರ್ಥ ಈನಿಂಡೆಂ. ೧೨೨೦ ದೇಹಾವಯವಾದಿವರ್ಗರಂ. 

ಘ್ಂಗೆ 

ಸ್ರ ವೃ! 

ತನು ಗಾತ್ರಂ ಎಗ್ರಹ ಮಪ । 

ಕ»ನಂ ಶರೀರಂ ಕಫೇಬರಂ ಕಾಯಂ ಸಂ॥ 

ಹನನಂ ದೇಹಂ ವಪ್ರು ಯೆಎಂ | 

ದಿನಿತುಂ ಭಾವಿಸುವೊಡಂಗಪಂದರರ್ಟಾ೦ರುಂಗಳಿ್ WH cl 

ಚರಣಂ ಕ್ರಮ ಮೆಂಖು) ಪದಂ ! 

ಬೆರಲಂಗುಳಿ ಶಾದತಳ ಮದಡಿ ಯೆನೆ ಪಡೆಗಂಂ ॥ 

ಪರಭಾಗಂ ನಾರ್ಟ್ಸ್ಟಿ ಮಂ । 

ಪರಡುಗ[ಛಳೆ]ಪೆ ಗುಲ್ಬತುಂಟಿಕಾ ನಾಮಂಗಳ" ೃ of 

ಪ್ರಸ್ಫತಾಖ್ಯೆ ಜಂಫೆ' ತೊಡೆ ಯೂ | 

ರು ಸಕ್ಕಿ ಮೊಳಸಕಾಲ್ಲಳೆಂತ ವಪ್ಮೀವಂ ಜಾ॥ಟ 

ನು ಸಮಾಹ್ಹಂಗಳವೆನಿಕ೨ಂ | 

ಪೆಸರಿಂ ಬಾದಾಗ್ರ ವಂತೆದಕ್ಕಂ ಪ್ರಪದಂ Hal 

ಆರೋಕಹಂ ಶ್ರೋಣಿ ಕಾಂಚೀಪದ ಬಿಳುನ ಹಟೀ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಕನ್ವಂ 

ಐತಂಬ । 

ಕ್ಯೂ ರುಶೊಣಿ[ದ್ದಾಯಾ]ಸಂಧಿಗಳೆರಡೆಂಮವುಂ ವೆಂಘಥ್ರ್ಲಣಂ ಬೀಾಂಯೆಂ 

[ಗೂಧ)] ॥ 

ದ್ಹಾರಾಖಾನಂ ಗುದಂ ಮೇಹನ ಮಣಾಗದೆ ದಲ್ ಶೇಭ ಕಿಶ್ನ್ಲಾಹ್ನ 

ಯಂ ಸಂ! 

ಸತಿರಂಧ್ದಾಂ ತನಂ ವರಾಂಗಂ ಸ್ವರಸದನ ನುಪಸ್ಥಂ ಭೆಗಂ ಯೋನ 

ನಾವುಂ !೪॥ 
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ತ್ಂಗಿ 

ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ [೧ಎ ದೇಹಾವಯವಾಡಿ 

ಕಟಿಕೀರ್ಬೊಂ ಸ್ಸಿಕ್ಪ್ರೋಥಂ 

ಕಟಸ್ಥಿತಂ ಕೂಪಕಂ ಕುಕುಂಡರ ಪೆಂರಡೆಂಂ | 
ಕುಟತತ್ರ $ಸ್ಕಿಸದಂ ತಿಂ | 

ಹಟಿಹ್ಹಂಯೆಂ ವೃಮಣ ಮೊಂತರಂಗಾಿಂಗ್ಗೆ (ಮುದುಂ) H x 

ಬಸಿಅಂದರಂ ಜಠೆರಂ ಈ! 

ತ್ರಿಸಮಾಹ್ಹಂ ನಾಭಿ ಪೊಕರ್ಟ್ರುಿ೨೨3ಂ ದಿ ಪುದತಿ & 1 

ಬಸಿದು ವಸ್ತಿ ಕೆಲಂ ಐಾ | 

ರ್ಪ್ವುಸಂಜ್ಞ ಕಂ ಪಕ್ಮಿಮಾಂಗಭಾಗಂ [ಪೃನ್ಮಂ] lal 

ತಿಖರಿಣ! ಉರಂ ವತ್ಸಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಹೃದಯ ಮೆದೆ ಮುಂದ್ದೊಂಸಂರುಗಳೆಂ | 

¥ಂ ॥ 

ಕೊರೆಲ್ ಕಂಠ ಗ್ರೀವಾ ಗಳೆ ನಿಗರಳೆಂ ಕಂಧರವೆನಲ್ ॥ 

೫ರೆಂ ಜೋ ರ್ಬಾಹಕ್ದಿಖ್ಯಿಂ ಭಯಜೆ ಭುಜ ವುವೇಕಾರ್ಥವಚನಂ | 

ಕರಾಗ್ರಂ ತಾಂ ಹಸ್ತಂ ಶಂಯಸಮಂಭಿದಂ ಬಾಣಿ ಕರವಂಂಂ ॥1೩॥ 

ಕಕ್ಣ್ ಭುಜನತ ೂಲ ವಂಂತದು | 

ವಹ್ಮೋಂಸದ್ದಿತೆಯಸಂಧಿ ಜತ್ರು ವೆನಿಕನ್ಫಿಂ ॥ 

ವಹೋಜ ಕುಚ ಸನ ವಖಪ | 

ಲಹ್ಷಿಸೆ ಮೊಲೆ ಮೊಲೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಚೂಚಂಕ ಮಳಾಂ ॥ vl 

ವುಣಿಖಂಧನದಿಂದಂ ಕಂ | 

ಕುಣಿಕೆವರಂ ಕರಭೆ ಮೊಂಬುದಕವ್ವಿಂ ಪೊಳ ಕೆಯ್್ ॥ 

ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕೂರ್ಪ ರದೆಡೆ ! 

ಯಣ ವಖಂಗೆಯ್ ತಾಂ ಪ್ರಕೋ ನ್ಮ ನಾಮವಂದಕ್ಟುಂ HFN 

ಹರಶಾಖೆಗಳೆಂಗುಳಿಗಳ್ | 

ಕರಜಂ ನಖರಂ ನಖಂ ಪುನರ್ಭವ ವಾಗಂರ್ಗಭ್ ॥ 

ಕರಯಾಗಸಂಪುಬ ಮಂಜಲಿ | 

ಕರಂ ನಿಕಂಂಚಿತ ನಿಜಾಂಗುಳೀಕಂ ಪ್ರಸೃತಂ 1 col 



ವರ್ಣ] 

ತ್೦॥್ಕ ಅಂಗುಬ್ಚೆಂ ತರ್ಜನಿಮ । 

ವಂ ಶಸ್ಥ್ರಂ! 

ಅಕ್ಕರಂ॥ 
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ಧ್ಯ್ಯಾಂಗುಳಿ ಪೆಸರಿಲಿ ಕನಿಷ್ಠೆಯೆಂದಕ್ಕುಂ ನಂ॥ 

ವಂಂಗಘಳ* ಬಿರಳ್ಗೆ ತಖದೆ ತ । 

ದಂಗುಳಿಗಳೊಫಾದ ಸಂಧಿ ಪರ್ನ ಮೆನಿಕ್ಕುಂ 1 an! 

ವಿಸ್ಕ್ರತಾಂಗುಳಿ ಉನಿ ತಳಂ | 

ಪೆಸಶಿಂ ಪ್ರತಳೆಂ ಚಪೇಟವೆನೆ ಪಡೆಂಗುಂ ಸಂ ॥ 

ಧಿಹಿದಂಗಂಳಿ ಯೆಂಂಖುದು ವಖ | 

ಸ್ಕಿ ಸಪ್ರಕೋಸ್ಮಂ ಕರಾಗ್ರ ವಂತೆದು ಹಸ್ತಂ 1 ೧0 

ಅಂಗುಖ್ಛೃಕ್ಕೆ ಕನಿಪ್ಮಿಕೆ | 

ಯಿಂ ಗೋಕರ್ಣಂ (ಎ) ತಸ್ತಿ ಹೆಪರಿಲಿಯೊಂ ಮು ॥ 

ಧ್ಯಾಂಗುಳಿಯಿಂದಂ ತಾಫಳಾ । 

ಖ್ಯಂ ಗೇಣ್ ತರ್ಜನಿಯಿ ನಳೆಯೆ ತಾಂ ಬ್ರಾದೇಶಂ | ೧೩ | 

ಅರತ್ಲಿನೂವುಂ ಪಕನಿಮ್ಮಕಂ ಮೊಂ೨೦ | 

ಕರಾಗ್ರ್ರಬದ್ದಾಂಜಿಳಿ ರತ್ನಿಸಂಜ್ಞೈ ಕಂ | 

ಸಿರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಬಾಂಹಂ ಜನೌರಂಖಬಿ.ಂ | 

ಕರದ್ದಯಂ ವ್ಯೂಮು ಮತಿಪ್ರಸಾರಿತಂ 1 ೧೪ 4 

ವದನ ವಾನನ ಮಾಸ್ಯಂ ನಖುಖಂ ತುಂಡೆಂ ಲಪನಂ ವಕ್ಚ್ರಂ ಮೊಗಕ್ಕೆ 

ನಾವುಂ ದವ್ತ್ಮಂ | 

ರದಂ ದಶನಂ ದ್ವಿಜಂ ನಾಲಗೆ ರಸನೆ ರಸಜ್ಜ್ಯಿಜಿಹ್ಹೆ ಕದಪು ಕೆಂ 

ಕಫೋಳೆಂ ಗಂಡೆಸ್ಟಳಂ ದಂತ 1 

ಚ್ಛದಾಹ್ಟುಯಾಧರ ವೋಹ್ಟ(ದಂತವಾಸಂ] ತದುಬಿಂಂತವಂಂ | 

ತೆದು ಸೃಳ್ಪಾಭಿಧಾನ ವುಧರದಧಸ್ಸ್ಟಳಂ ಚಿಬುಕ[ಮೊನಿಕಂಂ]! ೧೫॥ 
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ಕಂ) ಈಶ್ರಣ ನಯನ ವಿಲೋಚನ | 

ವಂ 

ಘಂ 

ಚಹ್ಮಂರ್ನೇತ್ರಾಂಬಕಾಹ್ಲಗಳ್ ದೃಬ್ಪ್ಲಾವ೨ಂ ॥ 

ವೀಫ್ಲಣಮಕಪ್ಪಂ ದೃಸ್ಟಿ ಕ | 

ಬಾಫ್ಟಂ ಕೇಕರ ಮಾಂಗ ಮುನಿಕುಂ ಕಡೆಗಣ್ ice 

ಜನಿತಾಶು)ಜಲಂ ಬಾಷಮ್ಮೃಂ ! 

ಕನೀನಿಕಾನಾಮ ವಮಂಹಿತಾರಕ ವುಕ್ಯುಂ ॥ 

ಹನು ತಂ೦ಂ ಗಂಡಾಂತಂ ಮೂ | 

ಗು ವಾಸಿಂ ಘು್ರಣ ಸಿಂತು-ಬೀ ಘೋಣನಖ್ಯಂ lI ೧೩ ॥ 

ಶ್ರವಣಂ ಕೇರಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ | 4 

ಕಿವಿ ನಿಟಳೆಂ ಭೂಳೆ ಮಳಿಕ ಮಂ? ಗೆ ಲಲಾಟಂ॥ 

ಅವಳು ಕ್ಟ್ರಕಾಟಕೆ ಫಾಟಾಹ್ದ | 

ಯವದಕ್ಪ್ವಿಂ ಪುರ್ಬುವಲ್ಯಿ ತಾಂ ಭ್ರೂನಾಮಂ ॥ ow ॥ 

ವುಸ್ತೋತ್ಸವತಾಂಗ ಕೀರ್ಬ್ಯಾಕ ! 

ಮಪ,ಕ್ ಮೂರ್ಥಾ([ಭಿಧೇಯವಂಂಂ] ಮಾಳಿ ಕಿರಂ ॥ 

ಹಸ್ತಂ ಬಾಶಂ ಪಕ್ಷಂ | 

ಶಸ್ತಕ್ಚಪ್ರಚಯವಂಚಕಂ ತತ್ರರದೊಳ* | ೧೯ ॥ 

ತಲೆರೋವಂಂ ಚಿಕುರಂ ಕಚಂ 8ರಸಿಜಂ ಹೇಶಂ *ಿರೋಜಂ ನವಿರ್ | 

ಪಲಿತಂ ಏಂಂಡೆರ ವಾದವಾಳೆಮು(ಮ)ದಂತಾ ಕಂಂಚಿತಂ ಕಂಂತಳೆಂಗ 

ಅಳಕಂಗಳ* ಕಂರುಥೋಳಿಗಭ್ ಭ್ರವಂಕರಂ ಬಾಳಸ್ವಿತಂ ನೀಳ್ತ ಬೈ 

ತಲೆ ಸೀನುಂತಸಮಾಹ್ತೂಯಂ ಕಬರಿ ಧವಿಬ್ಟಲ್ಲಂ ಕಚೋದ್ಭಂಧನಂ ॥ 

ಬಾಳಕರ ತಿಖೆ ಿಖಂಡೆಂ! 

ಚ ಾಳಾಖ್ಯಂ ಘಾಾಕ್ಪತ್ರಾ ವೆಂಂಬಂದದಕ್ಟುಂ ॥ 

ಸ್ಟೂಳಾವನದ್ದ ವೇಣೀ । 

ಜಾಳೆಂ ಮಂಂನಿಜನದ ಜಟಿ ಜಟಾಹ್ಹಯ ಮುಕ್ಕುಂ 8 ce! 
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ಹಂಗೆ ರೋವಂಂ ತನೂರುಹಂ ಮುಖ | 

ರೋಮಂಂ ಶ್ರಶ್ರು ಕೂರ್ಚಕಂ ಹಮರೋಮಂಂ 

oR ಸ 
ರೋಮಾವಳಿ ಮದ್ಯ್ಯೋದ್ಭವ 

ರೋಮಂ ತಾನಜ್ಗೆ ನಯನರೋಮಂ ಪಷ್ಮ್ಮಂ 1೨೨ 

ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದಂ ತ್ಪುಕ್ಕ | 

ಹಂ ರಸನೆ ಕಿವಿ ಮೂಗಿ ಮೈದು ಮಜಗೆ ಹೃನೀಕಂ | 

ಕರಣಂ ಖಮಿಂದ್ರಿಯ ಸ್ಪ | 

ರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಶೆಬ್ಬು ವಿಷಯೆಪ್ರವೆರೆಂ ॥ oa | 

ಐಂದ್ರಿಯಕಂ ಪ್ರತ್ಯ್ಯಕ್ನಮು | 

ತೀಂದ್ರಿಯುಮಪ್ಪದು ಪರೋಕ್ಷ್ ಮಹ್ರಾದ್ಯಂ ಬು ॥ 

ದ್ಹೀಂದ್ರಿಯ ಮಂತಯ್ತುಂ ಈ | 

ರ್ಮೇೇಂದ್ರಿಯ ವಾ(ಕ್ಸ್ರಾದ) ವಾಣಿಬಾಯೂಪಸ್ಥಂ li ೦೪ ॥ 

ಮನ ಮಾಶಯ ಮಂತಃಕರ | 

ಇ ನಾಮುವಂದೆ ಚಿತ್ತೆಮಂತೆ ಚೇತಂ ಸ್ಟಾಂತಂ | 

ಮನದಿಡೊವಲೂಯೊಳೆ ವರ್ತಿ ಕ | 

ಮನಿತಿಂದ್ರಿಯ ಗಣನಮಖಮದಜರೊಳಧಿ ಕೃತ ನಾತ್ಮಂ I ox 

ವನು ಸವಿತಾರಂ ವಿತ್ತಂ 

ವಾಯು ಕಥಂ ಶ್ಲೇವ್ಮ ಮೆಂದೆನಿಕ್ಪೂಂ ತತ್ವ 

ಯ್ಲಾಂಯುತ ೦ ಬಹಿರಾತ್ವಂ | 
up 8 

ಫಐಯೆಂ ಪ್ರತ್ಮುಪ್ಪಸಪ್ಪಥಾತು ನಿಬದ್ದಂ | ೨೬ | 

ಹ್ರೈತಜಂ ರುಧಿರ ಮಸ್ಕಕ್ಲೋ | 

ಕಂತ ಮಸ್ರಂ ಶೋಣಿತಾಖ್ಯಮೆಂಬುದು ರಕ್ತಂ | 

ಫ್ಲ್ತೆ ವಾರ್ನುಂ ವ್ರಣ ಮರು ತ! 

ದ್ಲತವಾದುದು ಪೊಲನುನಾರ್ಪ ಗಂಧಂ ವಿಸ್ರಂ | ೨೩1 
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ol ತ್ಹೊಚ ವಂಜಿನಾಸ್ಟಸ್ಥರೆ ಕ್ಸ್ | 

ತ್ತಿ ಚರ್ಮ ಮೆನಿ ತೋ(ಲ್ತ್ವಗಾ)ಹ್ಹೇಯಂ ಸ್ನಾಯು ಸಿರಾ ॥ 

ಪ್ರಚಯಂ ವಸೆ ಮೇದಂ ವಪೆ । 

ವಿಚಾರಿಸಲ್ ಕರುಳೆದಾಂತ್ರಮಾಲೆ ಪ್ರರೀತಂ | ೦೪ ॥ 

ಬಲಂ ವಸ್ಲಿ ಕೀಕಸಂ ಹೆ! 

ಯ್ಕೊಲಂ ವದಂ ಕಂಕಾಳ ಸಂಜ್ಣೃಕಂ (ದಲ್) ಕೆಯ್ಯಾ ಕ 

ಲೆಲಪುಗಳವೆ ನಳೆಕಂ ತಲೆ । 

ಯೆಲುಂವಅಕಿಸೆ ಕರೋಟ (ಶಕಲವಂ] ಕೈ ಕವಿಾಲಂ | oF 8 

ಪಲಲಂ ವಕಿತೆಂ ಕ್ರವ್ಯಂ | 

ಪಲ ಮಾಮಿಬ. ವಡೆಗು ಜಾಂಗಲಾಖ್ಯಂ ಮಾಂಸಂ ! 

ತಿಳಕಾಭಿಖ್ಯಂ ಕ್ಲೋಮಂಂ | 

ಬಳೆ ಮಿಂದ್ರಿಯ ಮಂಂತೆ ಧಾತು ರೇತಂ ಶುಕ್ಷ್ಂ lH aol 

ಶಮುಲಂ ವರ್ಚಸ್ಥಂ ವ! 

ರ್ಚ- ಮಹೇಧ್ಯ ಮುವಸ್ಕರಂ ಶಕ್ಳೃದ್ಲೂದಂ ವ ಗ 

ಹ್ಮ ಮಳೆಂ ಪುರೀಷ ಮುಚತ್ಚ್ವ | 

ರ ಮದಕ್ಕುಂ ಪ್ರಸ್ರವಾಭಿಧಾನಂ ಮೂತ್ರಂ Hf act 

ರೋಗಾತಂ (ಕಂ) ವ್ಯಾಧಿ ರು | 

ಜಾ ಗದ ಮುಂಪತಾಪನಶಿಮ ವತಾಮಯಕಕತ್ಯಿಂ ॥ 

ರೋಗಾರ್ತ ನಾತುರಂ ತಾಂ | 

ರೋಗವಿನಿವರ್ವ ಕ್ಷ ನಪ್ಪನವನಂಲ್ಲಾಾತಾಂ las! 

ಅರುಜಂ ವಾರ್ತಂ ಕ್ಲ್ಕಂ 

ನಿರಾಮಂಯಂ ಪಲ ಪೆನಿಪ್ಪ ನಾರೋಗ್ಯಮಯಂ 

ಜ್ಹಿರ ಕುವ ಭೆಗಂಧರ ಮೇ । 

ಹರಾಜಯಕ್ಶಾದಿ ಭೇದಭಿನ್ನಂ ರೋಗಂ | ೩೩! 
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ತ್ಂ! ದವಥು ಪರೀತಾಪಂ ಶೋ | 

ಫವಿಕಾರಂ ಶ್ಹುಯಥು ವಮಹಥು ವಮುನಂ [ಕಾಸಂ] 

ಹೆವಥು ವದವಸಾದಂ ಕ್ಲಮ | 

ಥು ಮೇಪನಂ ತಾನದಜಅಂಗೆ ವೇಪಥು ಪೆನಿಕುಂ 

ಆನಾಹಮದು ನಿಬಂಧಂ ! 

ಶಪೀನಸ ಮೆನೆ ನೆಗಡಿ ತಾಂ ಪ್ರತಿಶಾಯಂ ತ್ | 

ಚ್ಚೊನಾಮ ಮಂಳಯಿಸೆ ಬಾಮಂ! 

ಸೀನ ಕನ್ಯಂ ಹುತ್ತ ಎಒಹೆಂ ಕಿಳಾಸಂ ಸಿಧ್ಧಂ 

ಮಂಡಲ ಮುಕ್ಕುಂ ಕ್ುಖ್ಚ್ರಂ | 

ಗಂಡೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಮಾಹ್ಹಂಯಂ ತನಂ ದಿಬಕಂ॥ 

ಶ2ಾಂಂಡುರ ಕ್ುಬ್ಚಂ ತ್ಲಿತ್ರಂ 

ಕಂಡೂ ಕಂಡೊತಿ ಖರ್ಜ್ ಗಳ್ ತಾನಕ್ಟುಂ 

ವಾತವ್ಯಾಧಿಪರೀತಂ 

ವಾತಕಿ ವಿಕ್ಲಿನ್ನ ಚಹ ಪಿಲ್ಲಂ ಶ್ಲೇಷ್ಟೋ 1 

ಪೇತಂ ಶ್ಲೇಮ್ಟೈೆಳೆ ನರ್ಶಾ | 

ನ್ದೀತ ನೆನಿಬ್ಯಾತ ನರ್ಶಸಂ ತಾ ನಕ್ಕುಂ 

ಖಳೆತಿ 8ಬವಿಬ್ಚೈ ನವನುದ | 

ದಿಳೆ ನೆಕ್ಕಾಂ ತಂಂದಿಳೆಂ ಕಿಲಾಪೆಯೆಖತೆಂ ಪಿ ॥ 

ದ್ವೇಳೆನ [ಕಪ್ಚಿ]ಂ ಬುಂಗಂಡೆಂ ತೆಂ | 

ದಿಳ ಮಪಚಿತೆ ದದ್ರುರೋಗಿ ದದ್ರುಣ ನಾತಂ 

ವಿಕಲಾಂಗಂ ಪೋಗಂಡೆಂ | 

ಕುಕರಂ ಕುಣಿ ಪಂಗು ಹೆಲವೆ ನೆನಿಕುಂ ಖಂಜಂ 1 

ವಿಕ ತಾಂ ಫಿ) ಯಖತಂ ವತನ | 

ಸಿಕ ನವಬಭೀಟಂ ವ್ಯಪೇತನಾಸಂ ವಿಗ್ರಂ 

1364-10 

೫3 
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ವಸ್ರ॥ಗಡುಳಂ ತಾಂ ಹುಬ್ಬ ನಲ್ಪಸ್ಟೊತನುಪರಿಗತಂ ಪೃಶ್ಷಿ [ಯಾತಂ] ಕಿರಾತಂ | 

ಜಿಡೆನಕ್್ವಿಂ ವತೂಕ ನೇಡೆಂ ಬಧಿರನೆವಿಪವೆಂ ಪಾಮನೆಂ ಖರ್ವಶಾಖಂ 

ವಎಡೆಮೂಕಂ ವಾಕ್ಕು ಅತಿವ್ಯಾಪೃತಿವಿ [ರ]ಹಿತೆ ನಂಧಂ ಸಮುನೃಷ್ಠಿಕೀನಂ | 

ಮುಡಿಯೆಲ್ವೇ ಳೆಲ್ವಣಂ ಬಿಾಂಗಜಶಿಯದ ಕಂಳಿಯಂ ಪೇಟನ್ಬೂದಾನೇ ಕವಮೂಡಂಕ! 

ಕಂಟ।॥ ಬಳೆವಂತಂ ಮಾಂಸಳೆ (ನಿ | 

ರ್ಬಳೆ] ನೆನೆ ತನಂ ಷ್ಲೇಣಮಾಂನ,...,.. | 

1 ನಧಿಕಲೋಮು । 

...ನುಪಜಾತಕಚ್ವಿ ಸಾಮನ ನಕ್ತಂ 1 ೪೧ ॥ 

ದೋಮಂ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ರಿಯೆ,| 

ದೋಮಜ್ಞುಂ ತಂತ್ರವೇದಿ ಬಿಜ್ಜಂ ವೈದ್ಯಂ | 

ಬೀವುಜ ಮಾೌನೆಧ ಮಗದಂ! 

ಭೇವಬ್ಯಂ ಜಾಯು ತೆಂ [ತ್ರ] ಮನ್ಮೇಕಾರ್ಥಂ 1 Vol 

ಬಂತು 

—ದೇಹಾವಂಯವಾದಿವರ್ಗಂ 

ರಾ 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಂನವಂಃ. 

೧ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡೆಂ. ೧೩ ಭೊನಣಾದಿವಗರ್ಗ-ಂ. 

#೦ ಪ್ರತಿಕವನರ್ನಿಂ ನೇ ಪಥ್ಮ್ಕಂ 

ಪ್ರತಿಸಂಪಪ್ಪಿರಂ ಪ್ರಸಾಧನೆಂ ವೇಣಿ ಮಲಂ ॥ 

ಕೃತಿ ವಂಂಡೆನಂ ವಿಭೊಪಾ ! 

ಪ್ರತಾನೆ ವಂಭೆರಣ ಮೆಂಬಂವವು ತೊಡವಕ್ಟುಂ 1೧॥ 

ವಮ್ಮುಹುಟಿಂ ಕೋಹೀರಂ ಮ್ | 

ಳಿ ಕಿರೀಟಂ ತಾನೆನಿಕ್ಟು ಮುಖ್ವೀ ಪಂ ಕ॥ 
ರ್ಜಿಕೆ ಕರ್ಣಪೇವ್ವನಂಕ್ | 

ರ್ಣ ಕುಂಡೆಳೆಂ ತಾಳಪತ್ರಕ್ಂ ತಾಟೆಂಕ್ಂ 1 | 

ಗ್ರೀವಾಳಂಕ್ಟೃತಿ ಯೆನಿಕಂಂ | 

ಸ್ಕಿ )ಮೇಯುಕ್ ವಂಲಖುಮ್ೌಕ್ರಿಕಾವಳಿ ಹಾರಂ॥ 

ದೇವಚ್ಚ್ಛಂದಂ ಯುಪ್ಮಿಶ | 

ತಾವಚ್ಚಿನ್ನುಂ ತದರ್ಧ ವದು ಮಾಣವಕಂ | al 

ಏಕಾವಳಿ ಸರಿಗೆ ಪುವ 

ರ್ಣಾಕಳಿತಂ ಲೀಖಣಂ ಲಲಂತಿಕೆ ಮೆಕ್, 8 

ನೀಕಂ ತ್ರಿ [ನವಯುತಂ ತಾ] | 

ರಾತಿ ನಹ್ನತ್ರಮಾಲೆ ಯೆಂನಿಕಂಂ ಪೆಸರಿಂ |v 

ಅಂಗದ ಹಮುನೆ ಕೇಯೂರ ಮು! 

ದಮುಂಗುರೆ ಮೋರಾ ಕೆಯಖ ಮಂಗುಳೀಯಕ ಮಕ್ಕಾಂ Hl 

ಸಂಗತಲಿಖಿತಾಘ್ನರಚಂದು | 

ಮಂಂಗುಳಿಮಂದ್ರಿಕೆ ಯೆನಿಪ್ಸುದಕ್ಕುಂ ಪಿಸರಿಂ | sx 
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ಕಂಚ ಕಂಕಣ ಮಾನವಾಪಂ ವಳೆ | 

ಯಂ ಕಬಕಂ ಬಾರಿಹಾರ್ಯ ನಾವಂಂ ಹಸ್ತಾ 1 

ಳಂಕ್ಸೃತಿ ಮೇಖಳೆ ಕಟಸೂ । 

ತ್ರಂ ಕಾಂಚೀಕಳಾಪ ಸಪ್ತಕೀ ರಶನಾಖ್ಯಂ Hal 

$ಂಜಿನಿ ನೂಪುರ ವಂಂದುಗೆ | 

ವಂಂಜೀರಂ ಹಂಸಕಂ ತುಳಾ ಕೋಟ ಮನೋ ॥ 

ರೆಂಜನೆಮೆಂಜಳಮ್ಫೈೌದಂ ಕಳೆ | 

ಸಿಂಜಾನಫ್ಲಾದ್ರಳುಂಟಿ $೦8 ಯೆನಿಕುಂ 12 

ಸವನಂ ಮಜ್ಜನ [ನವ] ಮಾ| 

ಪ್ಲವನೆಂ ಸ್ಲಾನಮುಂ ವಂದಂತನರ್ಥಂತರ ಮಂಂ ॥ 

ಗವಿಲೇಪನಂ ಸಮಾಲಂ | 

ಭೆ ವಿವೈೈಗಂಧಾಧಿವಾಪೆ ಮದು ಸೆಂಸ್ಕ್ಯಾರೆಂ Hw 1 

ತಿಳಕಂ ತೆಮಾಲಪತ್ರೆಂ 

ಲಲಾಟಕಾಖ್ಯಂ ಲಲಾಮೆಕಾದ್ಧಂ ಪತ್ರಾಂ [| 

ಗುಳಿ ಪತ್ರಲೇಖೆ ಚಚರಾ | 

ಮಲೇಪನೆಂ ಸ್ಕಾಸಕ್ಂ ಪ್ರಬೋಧನ ಮಕ್ಿಂ 1೯1 

ಹುನಸೋರಂ ಪಾ್ರ)ಲೇಯಾಂ | 

ಶುವಾಮಕ್ಂ ಹಿಮ ಮೆನಿಷ್ಟುದದು ಹಕರ್ಪೂರಂ ॥ 

ಮೆನಮನೊಜಿಲ್ಬುವ ಕನಸನ್ನೂ | 

ದಿ ನೆಗಲ್ಲು ಮುಗನಾಭ ಮೈಗಮುದಾಖ್ಯು ಮದಕ್ಕ್ವಿಂ 8॥8 co | 

ಅಸ್ಪಗಾಖ್ಯಂ ಹಾಫ್ಟೀರೆಂ | 

ಕುಂಸ್ಟ್ರಣಂ ಈು೦ಕುವು ವಂದೆಂಗೆ (ಜಾಪಕ) ಮುಕರ್ಯುಂ ॥ 

ಪೆಸರಿಂದ ವಂಗಂರು ಕಾಲಾ | 

ನುಸಾ ರ್ಯಕಂ ಜಾತಿಪತ್ರ ವಂದು ಕಾಳೇಯಂ | ೧೧॥ 
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ಫ್ಂ! ಅಗುರು ಹಿಮಂ ತಕ್ಕೋಲಂ \ 

ಮೃಗಮದ ಮಿಂವು ಕೂಡೆ ಯಕ ಕರ್ದಮ ಮಕ್ಕುಂ 1 
ಮಗವಂಗಿಸುವ ಸಜ್ಜಿರಸಂ 

ವೊಗ೦ಿಶಿ ವೆತ್ತಿರ್ದ ಯಹಧೂಪ ಮದಕ್ಕುಂ 1 0-0! 

ಅಲತೆಗೆ ಜತು ಲಾಫ್ಲಾದ್ರವ | 

ಮಲಕಹ್ಮ್ಕಂ ಯಾವ ಮಿವು ಸಮಾನಾರ್ಥಂ ಈ 

ಜ್ವೀಲ ಮಂಜನಾಭಿಧೂವಂ ! 

ಮುಳೆಯರುಹಂ * ಚಂದನದ್ರುಮಂ ಕ್ರೀಖಂಡೆಂ | ೧a 

ಅವತಂಸೋತ್ತಂಸಾಪೀ | 

ಡೆವೆಚನ ಮುದು ಶೇಖರಂ ಸ್ರಜಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಪು॥ 

ಮೈವಿಶೇಮೆರಚನ ವಂತ್ಮಂ | 

ಸ ವತಂಸೆಂ ಕರ್ಣ ಪೂರವಾಚಿಯು ಮುಕ್ಕುಂ H ೧೪॥ 

ಹೋದಂ ಸಾ ನೀಯಂ ಪ್ರೇಂ | 

ದಾದಿತನುತ್ಹಾಳ್ಪ ಶ್ರಿಪಾಧಕದ ವ್ಯ ಸವ ಮಲು 

ತಶ್ಸದಿತ ಮುದ್ದಾರ್ತನ ವ ವಂ | 

ತ್ಪ್ಯಾದಂ ವಬಿಮ್ಯಾತೆಚೋರ್ಣ ಮೆದು ಪಟವಾಸಂ {| ax 

ವನನಾಂಶುಕ ವಾಸ ಶೇ | 

೨ ಲಸಿಚಯ ವಸೆಪ್ರಿಂಬರಾಖ್ಯು ಮಾಚನ್ಕಾದನ ಮೂ ॥ 

ವಸನಾಂತ ವಂಂಚಳಂವ! 

ರ್ತಿ ಸಿಚಂ ದಶೆ ಯಂಚಂ ವಸ್ತಿ 1 ಯಕ್ಕ್ಕಿಂ ಘರೆಗಭ್ ॥ ೧೬ 8 

ನವವಸ್ತ್ರ ೦ ಪೊಸತದು ನಿ! 

ಮ್ರ br ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವೆನಿಕ್ಸಿ ಮುದ್ಗ್ದಮನೀಯಂ 1, 

ಪ್ರವಿಮಳೆ ಜೀ | 

೧೯ವಾದುದನದು ಪಬೆಚ್ಚಿರೆಂ ತಾನಕ್ಕಂ 18 ೧೭ ॥ 

ಸೆ ರೋಕಿಣೀದರ್ರವಂಂ (ಹಲಾ). 1 ವನ್ನರೆಂ, 
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ಈ್ಂ॥ 

ಘ್ ೦! 

ಕ್ರಿವಿಂ ಕಾರ್ಬಾಸ ತ್ದಗ್ಲೋ | 

ಮ ಮೆಂದು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋನಿ ನಾಲ್ಕಂತವಂಿಶೂಭ್ ಕ 

ಕ್ರಿವಿಂಜಂ ಕ್ರಗೌಶೇಂಯಂಂ ತ್ದ | 

ಕ್ಸ್ವಖದ್ಭವಂ ತಾನಂವುಂ ದುಕೂಲ ಮುಮೆಕಲ್ಟಿಂ If ov! 

ತಂತಂಚಿತಂ ಕಾರರ್ನಸಪಕ | 

ವಂಂತದಂ ಮುಗಲೋಮಾಯೋನಿ ಯೆದು ರಂಂಕವ ವ! 

ತ್ಥೈಂತೆಕು-ನಂ ರಲ್ವಕ ನಾ! 

ಮಾಂತರ ಮೂರ್ಣ್ವಯು ಮೇಬಿಕಂಬಳ ಮಕ್್ವಂ } oF ll 

ಪಠರಿಧಾನಂ ನಿವಸನ ಮುಂ | 

ತರೀಯ ವೆಂಂದಿಂತಿವುಟ್ಟುದರ್ಕ್ವೈ ಪೆಪರ್ ಬ ॥ 

ವರಣಂ ಪ್ರಚ್ಛಾದನ ವಂ | 

ತ್ಮರೀಯ ಮೆನೆ ಮೇಲುದದುಹೆ ದಲ್ ಸೆಂವ್ಯ್ಯನೆಂ H _oo 8 

ವಾರವಾಣಕಂ ಕಂಚಂಕಂ ಕಹೊರ್ಬಾಸಕಂನಿಚೋಲಕ ವ! 

ರ್ದೋೊೂರುಕಹ್ಂ ಚಂದಾತಕಂ ಖುೂರವಟ್ಟಗೆ ಬೃಹತಿಕಾಸಂಜ್ಞ ಕಂ ॥| 

ಚೀರಂ ಚೇಳೆಂ ಕರ್ಪಟಬಂ ಕಿಜಗಿಂ ನಿಣಬಂಕಾಸಿಮ? । 

ಸಾರಿಯರ್ಕಳೆ ಜಠನಾಂಶುಕಗ್ರಂಥಿ ಕಣಯ ಮಂತದು ನೀವಿ 

ಯೆೊಂಬುದಕ್್ವಿಂ 1 ಎಣ ॥ 

ಹೇಳಾ ವಿಳಾಸ ವಿಭ್ರಮ । 

ಳೀಳಾ ಬಿಬ್ಬೋಕ ಲಲಿತ ಹಾವಾಖ್ಯಂಗಳ* | 

ಬಾಳೆ ವಚೆಳೆ ಪೇ ಶಲದೊಳ್ | 

ಶಾಳೆದೊಳೆ ? ಶೃಂಗಾರಭೂವಸಂಭೊತೆಂಗಳ _೦.೦॥ 

ಗೀತಂ ಗ9ವೆಂ ವಾದ್ಯಮೆ [ 

ದಾತೋದ್ಯಂ ಲಾಸ್ಯ ತಾಂಡೆವಾಖ್ಯಂ ನೃತ್ಯಂ ¥ 

ಗೀತಾದಿ ತ್ರಿತಯಂ ಸಂ! 

ಗೀತಂ ತಾಂ ನಾಬ್ಯಭೂಮವಿಎಯ ಕಾಂ ರಂಗಂ ॥ al 
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೫೦1 ವಾದಿತದೋೊಳ" ತಾಳೆದ ಸಮ | 

ನಾದುದು ಲಯ ಪಹೆಂಂಬುದೊಂದಾ ಪೆಸರ್ವಡೆಗುಂ ತ॥ 

ದಾದನ ಮದು ಕೋಣಂ ಪರಿ | 

ವಾದಿನಿ ವಾಕಿ ವಿಪಂಚಿ ವೀಣಾ ನಾಮಂ 1 ov 

ತತ ಮೆಂಬುದು ತಂತ್ರಿಯೊಳ | 

ನಿತ ಮಾದಂದು ಸಂಪಿರ ಹೆಂಂಬಂದದು ಮೆಂಶಾದ್ಯಂ | 

ಐತತ ಮವನದ್ದ ಚವರ್ತಾ । 

ವೃತಂ ತುಂ ಕಾಂಸ್ಯ ವಿನಿತೆ ವಾದ್ಯ ವಿಭೇದಂ ॥ RN 

ಮುರಜಿಂ ಮ್ಳುದಂಗ ವಾನಕ । 

ಮುರುಪಟ ಹಂ ಡಿಂಡಿಮಾಭಿಧೂನಂ ಪಲುವಂ ॥ 

ಪಿರಿದಪ್ಪ ಭೇರಿ ದುಂದುಭಿ । 

ಪರಿಶೇ ಷಂ ವಾದ್ಯ ಮಿವಜರೊಳೊಳೆಪೊಸ್ಳಿ ಕರ್ನುಂ ॥ ೦೬ 0 

ನಾದಂ ಶಬ್ದಂ ಧನ್ನಿನಂ | 

ಹ್ರಾದಂ ಪೂನಂ ರೆವೆಂ ಸ್ಟಾರಂ ಹHೋಬಮಂತ॥ 

ದ್ನೇದಂ ವಚನಂ ವ್ಯಾಹಾ | 
ಜಿ 

ರೋದೀರಣ ಕಥನ [ಭೂಬ] ಣಾದಿಕ್ ಮಕ್ವುಂ 108 1 

ಕಳಕಳೆವುದು ತಾಂ ಕೋಳಾ | 

ಹಳೆ ನಿನದಂ ಗ್ರಾವ್ಯಿವಚನ ಮುಕ್ಲೀಲಾಬ್ಯಂ ॥ 

ಕಳ ಮಮ್ನೆಕ್ಮ್ಂ ಮಧುರಂ | 
ಬ್ರ 

ಪ್ರಳಾಪ ಮೆಕ್್ಸಿಂ ನಿರರ್ಥಕಂ ವ್ಯಾಹಾ ರಂ | ov ॥ 

ಪಠಿದೇವನಂ ವಿಳಾಪಂ | 

ಪರಸ್ಪರಾಲಾಪ ಮಕ್ಕಾಮೆದು ಸೆಲ್ಲಾಪಂ [ 

ಪರೆಪರಿವಾದ ಪರವ್ಯ್ಯಾ | 

ಹರಣ ಮುಶಾಲಂಭೆ ವಂನೆಂಚಿತಾರ್ಥ ವಬದ್ಧಂ 1ರ ೯॥ಓ॥ 
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ಕಂಟ ತಾರ ಮುದುಚ್ಚ್ವೈ ರ್ಧ್ದನಿ ಗಂ ! 

ಭೀರಂ ಮಂದ್ರಂ (ಸು)ಸಂಗತಂ ಸಾದು ಮೆನೋಳ 4 

ಹಾರಿ ಪರುಖೆ೦ಂ ಕಠೋರ ಮಂ! 

ಹಾರುತ ಮಖಚ್ಛ್ಯಾವಚಾಖ್ಯ ಮನಿಬದ್ಧವಚಂ 1೩೦ ॥ 

ತ್ವರಿತೋಚ್ಚ್ಚಾರಿತ ವಕ್ಕುಂ | 

ನಿರಸ್ತೃ ವ [ದು] ಲುಪ್ತ ವರ್ಣವಾ ಕ್ಕ್ಂ ಗ್ರಸ್ತಂ ॥ 

ದರಮಸ್ಟಖ್ಮಂ ಕ್ಂಠಾ೦ | 

ತರ ವಿಕ್ಛೃತಿ ವಿಭಿನ್ನರುತಿ [ಯು] ಕಾಕು ವೆನಿಕ್ಸಾಂ ¥ acl 

ಮನಮುನೊಲಿಲ್ವ ವ ಮಡಿ ೩5 | 

ಯು ನಿಯೆತ' ಮೆಂಬೂಕ್ಸ್ತೆಂ ಸನಿಪ್ಮೀವಂ ಐ ॥ 

ರ್ಯ ಮುಯೋಗಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ತಾಂ 

ಜನವಂದಂ ಕಿಂತದಂತಿ ವಾರ್ತೆ ಯೆದೆಕ್ಸ್ಸಾಂ | ao 

ಯುತ ಹೆಂಂಬಂದದು ಸಮಾಚಿ । 

ಗಾ ತಥ್ಯೆ ಸತ್ಕೋಕ್ತಿ ಸೂನ್ಭತಂ ಬ್ರಿಯಸತ್ಯ್ಯಂ ॥ 

ವಿತಥೆ ಮಳೀಕಂ ಮಿಥೋ | 

8, ತಾಂ ಮೃವಾವಾದ ಮೆಧಿಕಮಧುರಂ ಸೇಂಂತ್ಹೊಂ H aa ll 

ಅಪವಾದಂ ಕ್ಷೇಪಂ ನಿಂ! 

ದೆ ಪರೀವಾದಂ ವಿಗರ್ಹಣಂ ಕಂಶಶ್ಸಾರ್ಥಂ ॥ 

ಶಪಥಂ ಸೂರುಳ* ಬಯ್ಗುಳ | 

ಶಪತೆ ಮದಾಕೋೋಶನಾಮಮಂಂ ತಾನಕಪ್ವಂ 8 av 

ಮುತಿ ಸಂಸ್ಕವನೆಂ ಸ್ಲೋತ್ರಂ | 

ಸುತಿ ವಂದನ ವಾಡೆ ಕೀರ್ತನಂ ಗುಣಕಥೆನಂ ॥ 

ಅತಿವಿತತ ಕೀರ್ತಿ ಗುಣವ! 

ತ್ರೃತತಿ (ಯ) ವರ್ಣ ನೆಸತಂ? ಜಿನೋದಾಹರಣಂ I ax! 
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ಕಂ! ಆಖ್ಯಾಹ್ಹ ನಾಮ ಗೋತಾ | 

ಭಿಖ್ಯಾಹ್ಹಯ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಸಮಾನಾರ್ಥಂಗಥ್ | 

ಆಖ್ಯ್ಯಾಯಿ ಕೆ ಡೆ ಯೆಂಬುವಿ ! 

ವಾಖ್ಯಾನ ಮೊಗಂಟೆಿ ತಾಂ ಪ್ರಹೇಳಿಕೆ ಯುಂ 1 ae 

ಕ್ಷುಣಿತಂ ವೀಣಾಧ್ದನಿ ಭೂ | 

ವಣರೆಣಿತಂ ಕಿಂಜಿತಂ ರತಪ್ರಧ್ಹಾನಂ 

ಮುಣಿತಂ ಬೃಂಹಿತ ಮದು ವಾ | 

ರಣಶಬ್ಬುತ ಮಶ್ಚವಿರಂತಿ ಹೇಪಿತ ಮಕ್ಪ್ವಿಂ | ae 

ಪರಿಶುಮ್ಲೈ ಪರ್ಣ ವಸ್ಟ್ರೊ | 

ದಿರವಂ ಮರ್ಮರೆ ಮೆನಿಕ್ಕು ಮಸ್ಸುವಸೂಹ್ಮ್ಂ 1 

ಸ್ಹೂರ ವಂದು ತಾಂ ಕಾಕಳಿ ವಿವಿ | 

ಥಧರೂಪಶಸ್ತ್ರ್ರಪ್ರಣಾದ ವಂದು ಖಣಾಂಗಂ? 1H av 

ಕ್ರೇಂಕಾರಂ ಶಕಂನಿಗಳೊಫ* | 

ರುಂಕತಿರಂ ತುಂಬಿಯೊಳ್ ಧನುರ್ಜ್ಯ್ಯಾ ರುತಿಯೊಳ್ ॥ 

ಬಿಂಕಾರಂ ವಿರಹೋತ್ಸಂ | 

ಭೇಂಕಾರಂ ವಿರಹ ಯೋಗದೋೊಳ್ ಹೂಂಕಾರೆಂ ॥ ar 8 

ಖಾತ್ಸಾರಂ ಬ್ಕೀವನದೆೊಳ್ [ 

ಫೀತ್ಯಾರ ಮುದಾರೆಕಲಭಕೋಳಾಹಳೆದೆೊಳ 8 

ರೂತ್ಯಾರಂ ಮಾ ರುತನೊಫಥ*್ | 

ಚೀತ್ಕಾರೆಂ ಸ್ಕಂದನಂಗಳೊಳ* ವರ್ತಿಸಂಗಂಂ 1 Yo | 

ಅಂತು 

—ನೊವಣಾಾದಿವರ್ಗಂ 

ಎಎ ನ್ಯ... 

1568-18 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ದನಂನವಂಃ. 
ನಮಸ್ಸಿದ್ದೇ ಭ್ಯೆಃ 

ಬಾರೆ ಶುರ 

೧ ಅವಿಭಿನ್ಹಾರ್ಥಕಾಂಡೆಂ. ೧೪ ಸಮರಾ ದಿಸಂಪ್ರಕೀರ್ಣ ವೆರ್ಗಂ. 

ಕ್! ಸಮರಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ಯು! 

ದ್ದ ಮಾಜಿ ಯಾಯೋದಧನೆಂ ಸವಿತಾ ಕಂ ಕದನಂ! 

ಸಮಿತಿ ರಣಂ ಪ್ರಥನಂ ಜ 1 

ನ್ಯ ಮಾಹವಂ ಸಂಂದಂಂಗಂ ಪ್ರಘಾತಂ ಕ್ಲಹಂ 

ಅಭಿಹೇಣನೆ ಮುಕವ್ಚುಂ ರಿಪು'! 

ಗಭಿಮುಖದೆೊಳ್ (ಪಡೆವೆರಸಿ ನಡೆವುದದ ಕರುಂ] ॥ 

ಸುಭಟಪ್ರವಮೋದಕರಯು | 

ದ್ವಭೂವಿಂ ವೀರಾಸನಂ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭೆಯದಂ 

ಸವಂರಾಂಗಣದಿಂ ತೊಲಗದ । 

ಸವಯ ರ್ ಸಂ] ಸಪ್ಮಕರ* ಬಲಂಗಳ್ ತಾಮು ಗ! 

ಕ್ರ್ಮದಿಂ ತಳ್ಳಿೀಅುವುದು [ತೋಂ] 1 

ತುವಂಳೆ ರಣಂ ಬಾಹುಯುಂದ್ಧ ವಾರಣಯುದ್ಧಂ 

ವಿಶಸನೆ ಮಾರಣ ವಿಶರಣ |! 

ನಿಶುಂಭೆನ ಹಣನ ಸೂದನ ಪ್ರತಿಘಾತಂ 8 

ಪ್ರಶಮನ ವರ್ಜನ ಬರ್ಹಣ ! 

ವಿಶರಣ ಕಿಂ೦ಸಾರ್ಥಕಂ ವಧಂ ತಾನಕವ್ಟುಂ 

ಜಿತಕಾಳಿ ಜಿತಾಜಿ ಭಯೆ । 

ದ್ರುತನಪ್ಪಂ ಕಾಂದಿಕೀಕ್ ನಾಹವಧರೆಯೊಫ*್ ॥ 

ಪತಿತಂ ಪ್ರನ್ಯನ್ನಂ ಪ | 

ದಿ ತಟ್ಟಗಿದು (ರಣದೆ) ತೆಗೆದನ ಕುಂ ನೆಬ್ಮೈಂ 

1೧ಣ॥ 

{al 

iv 

1 | 
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ಕಂ॥1 ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಯೆದಳ್ಕುಂ | 

ಧ್ದಾಜ ಹೇತನ (ಕೇತು) ವೈಜಯಂತಿ ನಾವಂಂ 8 

ಗಜ ತುರಗ ರಥ ಪದಂತಿ । 

ವ್ರಜಿಂ ವರೂಧಥಿನಿಗೆ ನಾಲ್ಕ ಮಂಗಮದಕ್ಕ್ಂ I ೬.॥ 

ಪೃತನಾನೀಕ ಧ್ವೂಜಿನೀ 

ಪತಾಕಿನೀ ಸೇನೆ ಬಳೆ ಚಮೂ ಚಕ್ರಾಖ್ಯಂ | 

ಚತುರಂಗಂ ಪೇನೆ ಸಮ | 

ನ್ಹಿತವಿವಿಧವ್ಯೂಹನಿವಹ ಮುಕಣ್ಹಿಜಿ ತಾಂ lal 

ಅಕ್ಕ್ರವೃತ್ತೆಂ! 

ಒಂದುಸೌವುಜ ಮೊಂದುತೀರ್ ಮೂಲ ಶ್ಪುಮೆಯ್ಬು ಕಾಲಾಳ್ಗೆಳ್ 

ಪತ್ರ್ತಿಯಕ್ಕ್ಕುಂ | 

ಸಂದ ಪತ್ರಿವಟಾಖೂಸಗೆ ಸೇನಾವಖುಖ ಮಾಮೂಮು ಗುಲ್ಬಂ ಮೂ 

ಲು ಗಾಲ್ಫ ॥| 

ಕ್ಯೂಂದು ಗಣ ಮವು ಮೂಯು ವಾಹಿನಿ ತತ್ರ್ವಯಂ ಪೃೃತನಾಖ್ಯೆ ಪ್ರತ 

ನೆಗಳ್ ಮೂ | 

ಅಶೂಂದಿ ತೋಅರಶಿ ಚಮೂ (ವದು) ಮೂಖನೀಕಿನಿ ಪತ್ನನೀಕಿನಿ 

ಯಕ್ಷಿಣಿ ಯೆನಿಕ್ಕಿಂ lvl 

೫೦ ಅಗ್ರೇಸರಂ ಪುರಸ್ಸರ । 

ನಗ್ರಣಿ ಮುಖ್ಯಂ ಪುರೋಗವಂಂ ಪ್ರವೈಂ ನಿಟ 

ರ್ವ್ಯ್ಯ ಗ್ರತೆಯಿಂದಂ ಪಗೆವನ । 

ಮಾಗ್ರಹದಿಂ ನಡೆಯಿವಂ ಚಮೂಪತಿಯಕರ್ಯುಂ Ir 

ಪದಿಕಂ ಪತ್ರಿ ಪದಾತಂ | 

ಪದಾತಿ ಬಾದಾತಿಕಂ ಪದಾಜಿಗೆ ನಾಮಂ! 

ಕದನದೊಳೆದಿರದೆ ಪಗೆವಡೆ । 

ಗಿದಿರ್ಚಿ ನಡೆವಾತ ನಭ್ಯವಿಂತ್ರೀಣ ನೆವಂ | ೧೦॥ 
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ಕಂ ಅರೆದಾರೋಹಂ ತಾಂ ರಥ! 

ತುರಂಗಮಾರೋಹ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯೂಂ | 

ದ್ದೀರದಾರೋಹಂ ಯುದ್ಧೋ | 

ದ್ವರಮನ ನಾಧೋರಣಂ ನಿಪಾದಿ ಯೆನಿಕ್ಸುಂ ॥ ೧೧1 

ಕವಚಂ ಜಗರಂ ಸನ್ನ್ನಾ | 

ಹ ವುರಚ್ಛದ ಮಂಗರಣೆ ಕಂಕಟಕಂ ವ! 
ರ್ಮ ವಿನಿತ್ತುಂ [ಕವೆಚಾಖ್ಯಂ] | 

ಕವಚಿತ ನಂಮುಕ್ತ ನೆನಿಸುಗುಂ ಸನ್ನದ್ಧಂ | ೧.08 

ಶಪ್ರ್ರೈಂ ಪ್ರಹರೆಣ ಮಾಯೆತಿಧೆ | 

ಮುಸ್ಕ್ರಂ ಹೇತಿಗೆ ಸಮಾಖ್ಯೆ ಕೇವಳೆ ಮಹಳ್ಕಾಂ f 

ಶಸ್ತ್ರ ಕೆ ಯುಪಿ ಫಿಲೀಮೂಖ । 

ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶ ಪ್ರಭೃತಿ ಸ ತ ಮುಕ್ಯುಂ b eal 

ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾನೆ ಏಣಿ ವಿ 

ಮುಕ್ಕ್ಂ ಭುರಿಕಾದಿ ತಾ ನಮುಂಕ್ಟಂ ಯಂತೊೋ/;॥ 

ನ್ಮ ಕ್ಸ್ ಶರಾದಿ ಮಖಳ, I 

ವಂಖಕ್ತಂ ಯುಪ್ಚಾ 6ದಿಕಂ ತೆದಸ್ರ್ರೀಂತರದೊಳ್ ! av! 

ಪರಶು ಕುಠಾರಾಭಿಖ್ಯಂ 

ಪರಶ್ನೂಧೆಂ ಸ್ಹೂಧಿತಿ ಯೆಂಬುದಕಳ್ಳಿಂ ಪತ್ರಂ | 

ಘ್ರಂರಿಕಾಸಿಧೇನು ಸಂಜ್ಞಾಂ | 

ತರ ಮದು ತಾಂ ಹುರಿಗೆ ಕೊಂತ ಹೆನಿಕುಂ ವ್ರಾಸಂ 8೧೫8 

ಅಸಿ ಖಡ್ಲೆಂ ಬಾಳ ್ಹಂಣಸಂ | 

ಪೆಸರಿಂ ಕ್ಕ್ಷೇಯಕಂ ಕ್ಟ ಕ್ರವಾಣಾಹ್ಹಾಂ ಮೆ | 

ತ್ರೆ ಸಿನ ನಿಪ್ರ್ರಿ ೦ಶ೫ಂ ಕರವಾ | 

ಲ ಪನಯೌಂಕಂ ರಿಪ್ಕಿ ಮುಂಡೆಲಾಗ್ರಂ ಖಳ್ಗಂ ॥8 ೧೬ | 
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ತೆಂ! ಧನು ಕೋದಂಡಂ ಬಾಣಾ ! 

ಸನ ಮುಸ್ರ್ರಂ ಕಾರ್ಮುಕಾಖ್ಯ ಮದು ಚಾಪಂ ಸಿಂ | 

ಜಿನ ಜೀವೆ ಮ್ರ್ವಿ ಗುಣ ಹೆಂ! 

ಬಿನಿತುಂ ಜ್ಯಾನಾಮ ಮಬಟನಿ ಕೊಪ್ಪಅಾಗದಲರಿೂಥ್ 8 ca ॥8 

ಏಕಿಖ ಪ್ರದರಾಶುಗ ಪ 

ತಿ ನಿಳೀವಖಖ ಕಂಕಪತ್ರ ಮೂರ್ಗಣ [ಖಗ ಬಂ 

೧] ಶರೇಮು ಸಂಜ್ಞ್ಯ ಮಯಗ ! 

ಬು ಶರವ್ಯ [ನಿಮಿತ,] ವೇಧ್ಯ ಮಂತದು ಲಶ್ವಂ 1೧ ೯ ॥ 

ತೂಣೀರ ಮುಖವಿಾಸಂಗಂ | 

ಬಾಣಧಿ ಬಾಣಾಶ್ರಯೆಂ ನಿಷಂಗಂ ಡೊಣೆಗಳ್ ॥ 

ಬಾಣದ ವಬಿೀಲಕ್ದು ಪುಂಖಂ | 

ಬಾಣದ ಗಲ ಪತ್ರವಾಳಿ ವಾಜ ಹೆನಿಕ್ಕ್ಪೂಂ 8 cr | 

ಗುಣ ವಿರ್ಭಾತ ಪ್ರತಿ ವಾ! 

ರಣ ಮತ್ತಂ ಗೋಧ ಮುದುಷೆ ದಲ್ ಕೌಂಯ್ಯೊಡೆಯೆ೨ಂ I 

ಗಂಣವಿಕೆ ತಾನೆಭ್ಕಾಸಂ 

ಗುಣನಾಸೆ್ಸಿನೆಂ ಖಳೊರಿಕಾಭಿಖ್ಯಾನಂ 1 ಎಂಟ 

ವಸುವಂದಂ ಖೇಟಕ್ ಮಖ! 

ಆಸಿತ ತೃರು ಬಡ್ಲೆವಖಾಪ್ಕಿ ಹೋಶೆಂ ಕಲಹಂ ॥ 

ಮಿಸುಗುತ್ತ್ಮಿರ್ಪ್ಪೃಗ್ಗ )ಂ ತಾ ! 

ಮೆ ಶಾಣೆ (ನಿಕಬೆಂ ಕ್ಮೂ) ಹ್ಹಾಯಂ (ವೇಧನಿಕಂ) | ಎಣ ಟ 

ತುರಗಂ ಯಯ“ ಸಸ್ಲಿ ಹಯೆಂ | 

ತುರೆಂಗಮೆಂ ವಾಜಿ ವಾಹ ಮುಶ್ಚಂ ತಾರ್ಶ್ಸ್ಯಂ ! 

ಹರಿ ಫೋಟಿಕ ಮರ್ವಾಖ್ಯಿಂ | 

ತುರೆಂಗಮೆನೆ ಹುದಿರೆ ಬಡೆಬೆ ವಾಮ ಯೆನಿಕ್ಪಿಂ 1 0.» 
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ಈಂ। ಆಜಾನೇಯಂ ವಿಮತ ಈ! 

ಲೇಜಾತಂ ತುರಗ ಸಮಿತಿ ಬಾಹ್ಲೀಳಂ ಕ೨೦ ॥ 

ಭೋಜ ಹಯಂ ವಾನಾಯುಜ | 

ವಾಜಿಕಂಳೆಂ ಬಾರಸೀಕ ಮೆಂದಂಿಕಿ ಗವಲ3ಶೂಥ್ ॥ ca 

ಓತವರ್ಣಂ ಕರ್ಕಂ ಲೋ | 

ಕಿತ ಮಕಪ್ವಂ ಶೋಣ ಮಸಿತವರ್ಣಂ ಹೇಮಂ ॥ 

ನಿತ ಚಂ [ಮಿ] ಕಂಖ್ಯಂ ! 

ನಿತೇತರಾಖ್ಯಂ ತುರಂಗ ವಿಂಂದ್ರಾಯುಧನಂಂ 18 ೪ ॥ 

ಕಿಶು ಶಾಬಂ ವೋತಂ ವಂಶಿ । 

ಕಿಶೋರಕಂ ಸೂಕಳಾಹ್ಹಯಂ ದುಪ್ಪ್ರಾಶ್ಹಂ ॥ 

ಕು [ಶೆ] ರಸ್ತಿ ಪ್ರಗ್ರಹ ಮದು | 

ಕಶಾಹ್ದಯಂ ಚರ್ಮ ಯಪ್ಚೀ ಹವಿಕ್ ಖಲೀನಂ Hl oR 

ರಥದೋೊಳ* ಪೂಡುವ ಹಯೆಮದು । 

ರಥವಾಹಕ ರಥ್ಯನಾಮಧೇಯಂ ಸರಿ H 

[ಪತಿ] ತಾಖ್ಯಂ ತಾಂ ಪೃುಷ್ಮ್ಯ್ಯಂ | 

ರಥ ವರದಂ ಸ್ಥೃಂದನೆಂ [ಹರೂ] ಥಕ್ಕ್ ಪೆಪರ್ | ೨6. 0 

ದೇವಾರ್ಥ ಮಪ್ಸುದಕ್್ಕಿಂ | 

ದೇವರಥಂ ಸಂಂಪರಾಯಿಕಂ ಯೆಖದಕ್ಪಾರ್ಥ ೦ ॥ 

ಕೇವಳೆ ಮನೇಕವಿಧಕೇ । 

ಳೀವಿಳೆಸನಹೇತು [ಪುಸ್ಪ]ಕಂ ಪುಪ್ಪೆರಥಂ | ೩ | 

ಶಕ್ ಬಂ [ರ]ಥನಂಗ [ಮರ] ನೆಂ | 

ಜಿಕ ಮಂಂತದು ಭೆಂಡಿ ಗಂತ್ರಿ ಕಂಬಳ ವಾಹ್ಯಂ ॥ 

ಪ್ರಕಟಛಂ ಕರ್ಣೀರಥನಾ । 

ಮುಕ್ ಮಕ್ಕುಂ ಪ್ರವಹಣಂ ರಥಾಂಗಂ ಚಕ್ರಂ ॥ ov f 
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ಕಂ ಬನಸಗೆದಅಿಕಿ ಸೆ ವರೂಥಂ ರಥ । 

ದ ಗುಪ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಗ್ರಧಾಮ ನೇಮಿ ಯೆನಿಕ್ಕಾಂ ॥ 

ನೊಗ ನೆಂಬಂದು ಯಖುಗ ಸಾವಂಂ | 

ಯುಂಗಂಧರೋದ್ದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಕೂಬರ ಮುಕ್ಕುಂ ॥ ೦೯8 

ರಥ ಚೋದಕ ನಕ್ಸ್ಬಿಂ ಸಾ | 

ರಥಿ ಸೂತಂ ಪತತ ಯಂತ ಸ ವ್ಯೇನ್ಮೈ ಕೆ [ಕನುಂ] 1 

ರಥ (ಸವಮುದಾಯಂ] ರಥ್ಯ್ಯಾ 

ರಥ ಕಟ ್ಯಭಿಖ್ಯ ಹೊಂದು ತ 1೩೦ ॥ 

ಮ! ದ್ದಿರದಂ ದಂತಿ ಮತಂಗಜಂ ಗಜ ಮಿಂಭಂ ಪ್ಲಂಬೇರಮಂ ವಾರಣಂ | 

ಕರಿ ವೇತಂಡೆ ಮನೇಕಪಂ ರದನಿ ಶುಂಡಾಳೆಂ ದ್ವಿಪಂ ಕುಂಭಿ ನಿಂ॥ 

ಧುರ ಮೆಂದಿಂತಿವು ಸಾವಂಜಾಖೆ ್ ಯಯೊಳಳಭಿನ್ನಾ ಶ್ನರ್ಹಂಗಳಕನ್ಯುಂ ವಶಾ | 

ಕರಿಣೀ ದೇಮ ಕರೇಣುಂಗಳ* ಗಜವಧೂ ಪಂರ್ಯಾಯದೊಳ್ ವರ್ತಿ ಕುಂ 1೩೧! 

ಘಂ! ಕರಿಪೋತಕ ಮದು ಕಳಭೆಂ | 

ಕರಿಬ್ಬ್ರಂದಂ ಗಜತೆ ಹಾಸ್ತಿಕಂ ತಾನಕನ್ಟುಂ॥ 

ಈರಿಬಂಧನ ವಾಘಥಾನಂ | 

ಕರಿನಿವಹವ್ಯೂಹರ್ಶಲನೆ ಕುಟಿಯೆನೆ ಪಡೆಗುಂ {a0 

ವಮುಘು ಕರಕೀಕರೆಂ ದಾ। 

ನಮೆ ವಲಮಕಪ್ವಂ ಮದಾಹ್ಹಯೆಂ ಕೆಯ್ ಹಸ್ತಂ ॥ 
ಸವಖದಗ್ರ ಮಸ್ತಕಂ ಕುಂ! 

ಭ ವತಾಸನೆಂ ಸ್ಥಂಧ ಮದಲ ವಾಳೆಧಿ ವಾಳೆಂ 1! aa! 

ಮ ಸ್ರ! ಪ್ರತಿಮಾನಂ ದಂತಮಧ್ಯಂ ರದನ ಮವು ವಿವಾಣಂಗಳುತ್ತ್ತುಂಗಳುಂಭೆ | 

ದ್ದಿತೆಯಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಂ ಬಿದು ನೆಯನದುವಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಯಾಣನಾವಂಂ ॥ 

ಶ್ರುತಿಮೂಲಂ ಚೂಳಿಕಾಖ್ಯಂ ಕರಬ ವಂದು ಕಬೆಂ ಪೇಚಕಂ ಪುಚ್ಚಮೂಲಂ | 

ವಿತತಾರಫ್ಲ್ಂ ಕರೋಭಾಗದ ಕೆಳೆಗಣ ಮಯ್ ಪದಕಂ ಬಿಂದುಜಾಲಂ 1 ೩೪॥ 



88 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ 

ol ಗಾತ್ರವಖ ಮೌಖಪರೆವಏು ಮೊಂಬೀೀ | 

ಗಾತ್ರಂ ಪೂರ್ವಾಪರಾಂಘಿ) ಯುಗಳವಂ ಮಕ್ಯಾಂ ॥ 

ತೋತ್ರಂ ವೈಣಂಕ ಮೆಮೀಸೆ ವ! 

ರತಾ) ಭೂಸಪ್ಯ್ಯಖ್ಯೆ ಕಕ್ಣಯೊಳ್ ವರ್ತಿಸುಗುಂ 

ಅಂಕುಶ ಮುಕ್ಕುಂ ಸ್ರ್ರಣಿ ವ! 

ರ್ಣ ೦ ಕ್ಂಥ ಮಾಸ್ತಾರಣಂ ಪ್ರವೇಣಿ ಸಮೂನಂ ಕಿ 

ಸಂಕಲೆ ಹಿಂಜೀರಂ ನಿಗ! 

ಳಂ ಕಾಲ್ಗಟ್ಮಗಳೊಳಂದುಕಾಭಿಖ್ಯಾನಂ 

ಯತವಂಖು) ಹರ್ಮು ವಂಕುಶ। 

ಗತ (ಚಾ)ವಾರಣ ಯಾತಹೆಂಬುದದು ವೀತಂ ತ! 

ದ್ರಿ ಇತೆಯುಕ್ಯ್ಯಂ ಪೆಸರಕ್್ಬಿಂ | 

ಗತಿಯೆಖಂ ಸ್ಟೂಲೋಚ್ಚಯಾದಿ ಭೇದ ವಿವಿಕ್ತ್ತಂ 

ವಂದವರ್ಜಿತ ನುದನ್ದಾಂತಂ | 

ಮದಕಳೆನಕಪ್ಪಂ ಮದೋತ್ಯಟಂ ವ್ಯಾಳಂ ತಂ 

ನದು ದುಖ್ಕೈಗಜಂ ವಿನಯೋ! । 

ಪದ...ಪ್ರವಣ ನೌಪವಾಕಿಕ ಮುಂ 

ಖರ ಚಕ್ರೀವದ್ಯಾಳೇ ! 

ಯೆ ರಾಸಭಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗರ್ದಭಂ ತಾನದು ಹೇ ॥ 

ಸರನಶ್ಚತರಂ ಪೆಸರೊಫ* । 

ಕ್ರಭೆಂ ದಾಸೇರಕಂ ಪ್ರಮೇಳೆಕ್ ಮುಖ್ನ್ಯ್ರಂ 

ಅದಿದೆನ್ನದೆ ವಾಹನ ಮಾ । 

ವುದಾದೊ [ಡೆಂ] ಪತ್ರ ಯುಗ್ಯ ಧೋರಣ ನಾಮೆಂ 

ಸದಭಿಮತ ಯಾಪ್ಯಯಾನಕ್ | 

ಮೆದು ತಿಬಿಕಾ ಖ್ಯ್ಯಾನ ವಂದಲಂ ಡೋಲಾಹ್ವಂ 

ಇಂತು 

—ಸಮರಾದಿ ಸಂಪ ಶ್ರ ಕೇರ್ಣ ವರ್ಣಂ -... 

—t ಾ....ಎ 

8 an 
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la ॥ 
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ಶ್ರೀ ವೀತ್ರಾಗಾಯಂನವಂಃ. 
ನಮಸ್ಸಿದ್ಧೇಜ್ಛೋ 

ಣ ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಾಂಡೆಂ ಣೇ ಪಶವರ್ಗಂ. 

ತಂ! ವೈಮ ಸೌರಭೇಯ ಗೋಪತಿ। 

ಯೆಬೆಭ ಬಲೀವರ್ದ ಶಾಕ್ಹರೋಪ ಕಕುದ್ದ್ದ ॥ 

ದ್ವ ನೆಭಾಖ್ಯ ಮಂನೆಡ್ಲೂಹಂ | 

ವಿವಾಣ ಮಂತದೇಿ ಶೃಂಗ ಕಿಣಿ [ಲದು] ಕ್ಕಂದಂ 1 ೧॥ 

ಪೀರಾದಿ ವಾಹಕಳಂ ತಾಂ! 

ಸೈರಿಕ ಮಲಗಲಿ ಶಾಕಟಂ ಶಕಟಾಖ್ಯಂ | 

ಓರಂತೆ ಪೃನ್ನವಾಹ್ಯಂ 

ಸ್್ಯ್ರಿ ಯೆನಿಕತ್ಕಿಂ ಜರದ್ಗವಂ ವೃದ್ಧೋಹ,ಂ ॥ oll 

ಕರಹೆಳೆಗಅು ವತ್ಸ ಶೆಕ್ಸ್ | 

ತ್ವರಿ ನಾಮುಂ ತಿರ್ದಲಾ [ಪ] ಪೋರಿಯೆ ದಮ್ಮೊಂ | 

ಧುರದೆಡೆಯುನಾಂತು ನಡೆವುದು | 

ಧುರೀಣ ಧೌರೇಯ ಧುರ್ಯೆ ನಾಮೆಂ ಭದ್ರಂ Hat 

ಗಳೆಕಂಬಳಮಕ್ಪ್ನಿಂ ಹೆನ | 

ರ್ಗೊ ಲೆ ಸಂಸಸ್ಟ್ಟಖ್ಯೆ ಪುಚ್ಚಿನಂದು ಲಿಂಗೂಳೆಂ ॥ 

ಹೊಳೆಗು ಖಂರಂ ಶಫೆ ವಂಂಸ | 

ಸ್ಥಳೆದಿಂ ಮುಂಂದಣ ಸಹಾಪ್ರದೇಶೆಂ ಸ್ವಂಧೆಂ HY 

ಜಾತೋಫಪ್ಲ್ ನೆಯ್ದೆ ನೆರೆದುಪ | 

ಜೀಂತವೈಬೆಂ ತರ್ಣ ಕಾಭಿಧಾವಂ ಸದ್ಯೋ [| 

ಜಾತಂ ನಸ್ಮಿತನದು ನೆ | 

ಸ್ಫೋತಂ ನಿರ್ಭಗ್ನ್ನಶ್ಛಂಗ ನಕ್ಕಾಂ ಹೊಟಂ Hx 

1364-1 



೨9 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ [ ೧೨೪ ಪಪೂ. 

ಕಂ1 ಪಸು ಗವ್ಯುಸ್ರಾ (ಗೌ) ಸುರ | 
ಭಿ ಸೌರಭೇಯಿತಾ ಸಮಾಖ್ಯೆ ವರ್ತಿಸುಗುಂ ಗ್ವ 1 

ಬ್ಕ್ವ ಸಕ್ಳೃತ್ಪ_ಸೂತಿ ಬಿಹು (೪) | 

ಪ್ರಸೂತಿ ತಾನದು :ವದೇ ಮ್ರೈಕಾಹ್ಹೇಯಮೆ ಕಠ್ಯಿಂ 

ಧೇನು ನವಸೂತಿ ಬಪ್ಕಾ ! 

ಯಿ (ಯಖಂಕಡೆಗಂದಿ) ? ಗೋಮತಲ್ಲಿಕೆ ಭದ್ರಾ॥ 

ಖ್ಯ್ಯಾನಂ ನೈಚಿಕೆ ಯನಿಕಂ೦ | 

ತಾನು[(ತ್ತ]ವು ಮದುವೆ (ಗೋಧನಂ) ಗೋವೃಜದೊಳ್ 

ಅನುವರ್ಮೆಂ ತಪ್ಪದೆ [ತಾ] ! 

ತೆನೆಯಪ್ಪುದೆ ದಲ್ ಸಮಾಂಸಮಾನೆಯೆ(ನಿ) ಕಿಂ ॥ 

ತೆನೆ ಮಗುಯದು ವೇಹತ್ತೆಳ | 

ತೆನೆ ತಾಂ ಪ್ರಮ್ಮಕಿ ಬಂಜೆ ವಶೆಯೆನೆ ಪಡೆಗುಂ 

ವೀನೋದ್ದಿ ವೀವರಸ್ಮನಿ! 

ತಾನಂದದಂ ಕೆಚ್ಚಲೂಥ ಪಂಶೀನಂ ಸೋ ॥ 

ಸ್ಸಾನಂ ಗೋ ಹ್ಮಂ ಬ್ರಜಿ ಮದು ! 

ಗೊನಿವಹಂ ಗವ್ಯ ಗೋತ್ರ ಸಮಜ ಮೆಯೆಕ್ಸ್ಪಾಂ 

ಸರವಾತನೂಜ ಮುಗದಂ | 

ಶೆ ರಾತ್ರಿಜಾಗರಕ ಭೆಬಿಕ ಕೌಲೇಯಕ್ ಕು ॥ 

ಕನಿರನಾವುಂ ಶಎ೧ನಂ ಶುನಿ । 

ಸರಮೆ ಯೆಲರ್ಕಾಖ್ಯೆ ಮಿಕ್ಕು ಪೆಂಕುಳಿ ಯೆಕ್್ಟಿಂ 

ಅವಿ ಮೇವೆ. ವುರಭ್ರೆಂ ಮೇಂ 

ಡೆ ವದೇಳಕ ವೃಬನ್ಸ್ಯಿರಣ(ಕ್) ಮೇಕಾರ್ಥಂ ಛಾ! 

ಗವಜಂ ಹಮೇಖೆಂ ಬಪ್ತಛೆ ! 

ಗವೆಂಬಿವೆ ಛಗಳೆ(ಕ್ [ನಾಮವಾಚಿಗಳೆಕ್ಟಾಂ] 

| ೬॥ 

Hall 

॥ vw 

॥ ೯ ॥ 

| ೧೦ 8 

॥8 ೧೧ ॥್ಲ 
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ವರ್ಗಂ ಅಪಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಡಂ 91 
ಹಾವ ಕರಾಯ ಸಂಸ ಪ್ರಾನ ಬಸರ ವಾಸಾ ಬಾ ಖಾನ ರಾ ಎರಾ ರಾ ಅಧಾ ಜಾ 

ಘಂ! ತರುಣಪಶುಪೆಲ್ಲ ಮುವೆ ಐ! 

ರ್ಕ್ಟ್ರ ಹೆನಿಕುಂ ತೂಬರಂ ವಿವಾಣವಿಹೀನಂ 1 

ಪುರಿಪೆಕ್ಕ್ ಸೋಮಯಂ ತಾಂ! 

ಕ್ರೀವ ಮದು ಭೂತಿ ವಹ್ಮ್ಯೆ ಭೆಸ್ವ ಹ್ರೂರಂ | ೧-೨1 

ಧರಣೀಸಮರಿತ್ಥಿತಂ ಬಿಐಂ | 

ಸು ರೇಣು ಚೂರ್ಣಾಭಿಧಾನಕಂ ಕ್ಷೋದಂ ಧೂ ॥ 

ಳಿ ರಜಂ ಪರಾಗ ಹೆಂದಿವು | 

ತೆರೆಳ್ಳು ಪುದಿದಿರ್ದುದಕ್ಕು ಮದು ಪಿಂಜಳೆಕಂ ॥ ೧೩1 

ಗೋಮಹಕಿನ. ಪ್ರಭೃತಿ ಪಶು | 

ಸ್ಲೋಮಂ ಪ್ರಧನಂ ಧನಾಹ್ಹೂಯಂ ಜೀವಧನಂ 1 

ಗಸೋವಿಂ ಬಹಂಗೋಧನಂ ಗೋ | 

ಸ್ಪಾವಿಂ ಗವಾಧಿಪತಿ ತಾನವಂ ಗೋವಳಿಗಂ ll ೧೪ 1 

ಇಂತು 

—ಬಕುವರ್ಗಂ- 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯಾುನವಂಃ. 

೧ ಅವಿಭಿ ನನ್ನರ್ಥ ಪಠಿಂಡೆಂ ೧೬ ಧ್ಯಾನ್ಯವರ್ಗಂ 

ಕಂಚ ಹ್ನೇರಂ ದುಗ್ಡಂ ಬಾಲ್ ದಧಿ । 

ಸಂರಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನ ಮೊನೆ ನವನೀತಂ | 

ಗೋರಸ ದಂಡಾಹತ ವಂಢಿ | 

ತಾರಿಷ್ಟೋದನ್ನಿದಾಹ್ದು ಮಂತದು ತಕ್ಂ 1 ೧॥್ಲ 

ತುತ ವಾಜ್ಯಂ ಸರ್ಪಿಸಲ್ಸಿ | 
ಜ್ಞಿತಮಕ್ಕ್ಯಾಂ ಪೆತ್ತೆದಣಂಗೆ ನೀವಂ ಸ್ರ್ಯ್ಯಾನೆಂ A 

ದ್ರುಾತಮದು ವಿಲೀನ ಮಾದುದು | 

ಶೃತೆಂ ವಿಪಕ್ಣಂ ರಸಾಗ್ರವಮುಂತದು ಮಂಡೆಂ Hof 

ದಧಿಸಕ್ತು ಕ್ರಂಬಾಖ್ಯಿಂ | 

ದಧಿಮಂಥಂ ಮುಸ್ತುಮುಂಬುದಕನ್ಟುಂ ಪೂಯ್ದೊ ರ್ | 

ದಧಿಸ್ಪಹ್ಮೈಂ ದಾಥಿಕ್ ನಾ! 

ಮುದಧೇಯಂಕಂ ದಧಿ ಶುನೇತರಂ ತನಂ ದ್ರಪ್ಸಂ lah 

ವ್ಯಂಜನಮದು ನಿಷಶ್ಚ್ರಾನಂ | 

ಗಂಜಿ ಯುವಾಗೂಪ್ಲಿಕಾ ವಿಲೇಪೀನಾವಂಂ ॥ 

ಕನ೦ಜಬಿಕಪವೆಂನೆ ತೆಳಂಗಲರಿ ಮುಗೆ | 

ರಂಜಿಸುವರನಾಳವಜ್ಜಿ ಕಾ ಭಿಖ್ಕ್ಯಾನಂ Hv 

ಮೌರೇಯ ವತಾಸವಂ ಮಧು | 

[ಹಾರಹುರಂ] ತಾಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವಾನಂ ಕ್ಲ್ಕುಂ i 

ವಾರುಣಿ ಕಂದಂಬರಿ ಯದು ! 

ಸೀರಿಪ್ರಿಯೆ ಸೀಥು ಮದಿರೆ ಸುರ(ೇಯಿದೆ) ಕಳ್ಯಂಂ I sx 



ತ್ರಿಪದಿ 

ಫ್ ೦ಕಿ 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಪಕಾಲಡೆಂ 

ಖಾನಂ ಸೋಸ್ಟಿಕೆಯ ದಾಪೋನಂ ಶುಂಡಾಪ್ರ \ 

ಬಿಐವೆಂ ಕಳ್ಳುಡಿಹ ತಡೆಂಸೊಸಕರ್ಟ ಚರ್ಕ್ವಣಂ ಕ 

ತಾನದು ಪೆಸರೊಳೆದಂಂ 

ಉಣಿಸಭ್ಯವಹರಣಂ ಭೆ! 

ಘ್ರಣ ವಶನಂ ಜಗ್ಗಿ ಜೇಮುನಂ ಭುಕ್ತಿಸಮಂ॥ 

ತಣಿವುದು ಸಾಹಿತ್ಯಂ ತ ! 

ರ್ಪಣಪೆನಿಸೆಗು ಮಾಕಿತೆಂ ಭೆವೆಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ 

ಗ್ರ)ಸಂ ೫ ಬಿಳೆಂ ತುತ್ತು ಬ | 

ಐಾಸೋದನ್ಯಾ ತೃೈಮಾಹ್ಹೂಯೆಂ ತರ್ಜಿಂ [ತ್ರ | 

ಮ್ಯ್ಯೂಶಾ] ಹೃಂಥಾಶನಾಯತಾ | 

ಗ್ರಾಸೇಚ್ಚಂ ಹ್ರಂದ್ಭುಭುಹ್ಟ್ ಗಳ್ ಪಸಿವೆನಿಕುಂ 

ಭು ಕ್ಲೋಚ್ಚಿ ಹ್ಕೈಂ ಫೇಳಿಕೆ | 

ಭುಕಶನಶೇಖೆ, ಮಂಶಿಗೆ ವಿಸ ಮುದಕತ್ಯಿಂ॥ 

ಭುಕ್ಕೋದ್ಲಿರಣಂ ವವಂನಂ | 

ಭುಕಿಸವಖುತೃರ್ಜನಂ ಸಮಂತುಪವಾಸಂ 

ಕೂರ ಶೆನಾನ್ನು ಭಿಸತ್ಸಾ ! 

ಹಾರಾ[ಂ೦ಧ]ಸ್ಪಂಜ್ಞಿ ಮೋದನಂ ಪರಮಾನ್ನ್ನಂ ॥ 

[ಹೈರೇ]ಯಂ ತುಯ್ಕಲ್ ಸ | 

ವೀರಂ ಧಾನ್ಯ್ಯಾವ್ಲು ವಾರನಂಳಂ ಶುಕ್ಣೆಂ 

ಅರಳಾಗಿ ಪುರಿದ ಧಾನ್ಯೋ | 

ತ್ವರಮಂತವೆ ಲಾಜೆ ಪೃಥಂಕ್ ಮೆನಲನಲಳ್ಕ್ಯ್ಂ ॥ 

ದರಪಕ್ಣಾವಂದಭ್ಯೂಜೆಂ | 

ಪರಿಭ್ಭ್ರಖ್ಚೈಂ ಯಂವ ವಂದಅಖಶಿಗೆ ಧನಾ ನಾವಂಂ 
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ಅಕ್ಕರಂ॥ ಅಡುಗೆಯೊಳೆಗೆಯುಂ ಪೈವ್ಚ ಕಛ ್ ರಾಂ ಪೂಪಲಿಕಾಪೂಪನಾಮಂ | 

ಒಡನೆ ತುಪ್ಪದಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಾದುದು ಸಾರ್ಪಿ ಮಂ ಲವಣದಿಂ ಲಾವಣಿಕಂ ! 

ಕಡಿಸಿ ಕಬ್ಟಿರ್ದುದು ಗುಡೆವಿಕಾರಂ ಕೂರ್ಚಿಕೆ ಪೆಸರಿಂ ಕೀಲಾಟೆ ಮಕಲ್ಪಂ | 

ಗುಡವಿಕಾರಂ ಫಂಣಿತೆಂ ವ ಮತ್ಸ್ಯೈಂದಿ ಖಂಡಶರ್ಕರೆ ಸಿತಾಹ್ಟಯ ಮೆನಿ ಕಂ01 ೧-೦ 

ಕಂ! ಕುಸುಮರಸ ಮಾಷ್ಲಿಕಂಕ್ಸ್ | 

ದ್ರ ಸಾರಕಾಖ್ಯ್ಯಾತಿ ಮೆಧುವಿನೊಳ* ವರ್ತಿ ನುಗುಂ ॥ 

ಸ ನಾರದ ಸೂತಕ ಚಪ! 

ಲ[ಸಂ]ಜ್ಞಿತಂ ಗಿರಿಶವೀರ್ಯ ಮದು ಬನಿದರಸಂ | ೧೩ ॥ 

ಭಡಿತಂ ತಾಂ ಶೂಲ್ಯಂ ಸು! 

ಬ್ಬ ಡೆಗು ಭರೊಟಕ ವ ಮುಖಾವಪಕ್ಷಾಮದುಖ್ಛ o 1 

ಬಿಡೆ ನೇರಿದು ಕಿಅಂಯವಾಗಿರೆ । 

ಕಡಿದೊಣಗಿಸಿದಾಮವಮಾಂಸಮದು ವಲ್ಲೂರಂ | ೧೪ ॥ 

ತುವರಂ ತಿಕ್ಕಂ ಮಧುರಂ | 

ಲವಣಂ ಕಯ ಕಾರವೆಂಂದು ರಸಮಾಣಉಂ ತೆಂ | 

ನವವಿಧ ಮುಕ್ಕುಂ ಶೃಂಗಾ | 

ರ ವೀರ ರ”ದ್ರಾದಿ ಭೇದದಿಂ ನಾಖ್ಯರನೆಂ I RI 

ಜೋಳೆಂ [ಕಳಿಕಂ]ಯಮ | 

ನಾಳೆಂ ಸೃಂಬ ಕರಿಧಾನ್ಯಕಂ ವ್ರೀಹಿ ಮಹಾ ! 

ಶಾಳಿ ಯೆನಿಕ್ಸಾಂ ಲೋಹಿತ | 

ಶಾಳಿ ಬಬ ಕುಲದ ಶಾಳಿ ಯೆದು ಕಳಮಾಖ್ಯಂ | ೧೬॥ 

ಅಕ್ಕರಂ। ತುವೆರ್ಯಾಢಕಿ ನಿಪ್ಪಾವವಲ್ಲ ಸಂಜ್ಞಿ ಕವದವರೆ ಗೋಧೂಮಂ ಗೋ | 

ದುಷೆ ತಾಂ ಹರಿ[ಮುಂಥಂ] ಚಣಕಾಖ್ಯ ವಂರ್ದು ಮಾನಂ ವಕವಮ್ಮ್ಚಕಂ ವನ 

ಮುದ್ಧಂ ಗ 

ಯವಮಂದು ಪೀತೆಕಂ ಕೋದ್ರವ ಮಕನ್ಕುಂ ಕೋರದೂವೆಂ ಸ್ಕೌಮಕಾ | 

ಹ್ಹ ಬರಗು ವದಕ್ಕಾವಂತ ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಂಗು ಸಮಾಖ್ಯಂ ' ಏ ॥1 ೧೭ ॥ 
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ಕಂ ಅಲಸಂದೆ ರಾಜಮಾಬಂ | 

ಹುಳುತ್ಸ ಘಂ ಕೊಳ್ಳು ಮಸೂರಕ್ೆಂ ಮಂಗಲಂ 1 

ತಿಛೆ ಮೆಫ್ಯು ವನಜ 1 ಜ| 

ತಿ ಳ ಮತಸೀ ನಾಮಮುಮೆ ಕುಸುಮೆ ಕುಸುಂಬಂ 1 ow 1 

ಸಂಸಿವೆ ರಂಜಿಕೆ ಸರ್ಮಪ 

ವಾನಸುರಿ ಬಿಳಿದಪ್ಪ ಸರ್ಮಿಪಂ ಪಿದಾರ್ಥಂ! 

ದೂಸಂ ತೈಣಥಾನ್ಯ(ಮೆಂಂ)ವ ಮಟ ! 

ವೀಸಂಭೆವ ವಂದೆ ಗಪೇಧುಕಂ ನೀವಾರಂ | ೧೯! 

ಪರಿಶಾಕಂ ಬಳಸು ಕಡೆಂ! 

ಗರಂ ಖಬುಸಂ ನಿವಿಂರ್ದ [ಸಸ್ಯ] ಮಂಬರಿ ಹೇಕಿಶಂ ॥ 

ಪರಿಘಾತಂ ಬಹಂಲೀಭೂ ! 

ತರನಂಕಫಿ ಧಾನ್ಯತ್ಪಾಚಂ ತುಬೆಂ ತಾನಕ್ನ್ವಿಂ 1 oo ll 

ಸದಕ್ಂ ತಂಡೆಂಲ ಮಹ್ರ್ತ | 

ಮದು ನಿಸ್ತುಚಿವಾದ ಹಿಂಬಿ ಧಾನ್ಯವಂದಕನ್ಯಂ ॥ 

ವಿದಳೆಂ [ಪರ್ನ್ಯಾ] ಖ್ಯಿಂ ಖಿ 

ಟ್ಯದು ಬಮ್ಮೈಂ ಚೊರಿ ತಂ ಸವಮಖನ್ನುಂ ಕ್ಲಿನ್ನ್ನಂ 1! ool 

ಕಂಬಾಧಾನ್ಯಂ ಶವಿಂ ತಾ! 

ನೆಂಬಂದು ಕಿಂಶಾರು ಶೂಕ ಮದು ಮಾಹಾದ್ಯಂ 

ಕಂಬಾಧನನ್ಯೆಂ [ಶಾಲಿ] ! 

ಸ್ರೃಂಬಕರಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಶೂಕಧಾನ್ಯ ಮದಕ್ಕ್ಪಾಂ | ೨1 

ಅಂತು 

—ಧಾನ್ನೊವರ್ಗ್ಣಂ 

—w ಎರಾ 



(ಕಾಂಡೆಸೆಮಾಪ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾ ಕ್ಯೂಂ 

ಫಂ! * ಉಪಶಮಿಸುಗೆ ಸಕಲೋರ್ವಿ ಯೊ | 

ಳುಪದ್ರವಂ ಡಿಂಬಮವೆಯೆ ವುಪಲಿಂಗಂ ಮು 

ಹಪಸರ್ಗ ಮರಿಮ್ಮೈಂ ದಂ | 

ವ್ಹೆಪೀಡೆ ಡಾವಂರ ಮೆಜನ್ಯೆ ಮಾತಿಪ್ರಕರಂ 

ಸವಂದಂ ಸೆಮ್ಹೌದ ಮಾನಂ | 

ದಮುದ್ದವಂ ವಖತೃಭೂ ಜನಂ ಪ್ರೇಮಂ ಪ್ರೀ ॥ 

ತಿ ಮಹೋತ್ಸವೆಂ ಪ್ರಹೋದಂ | 

ಸಮಗತಿಯಿಂದೊಂದಿ ಹುಂದದಿರ್ಹವವರತೆಂ 

ಸವನಿಸುಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಲಿಯ | 

ಮುವಿಖ್ಚೈ ವಂಥ್ಲೇಮೆವ್ಯೃ ತಿ ಕುಶಲಂ ಭದ್ರಂ 

ಭವಿಕಂ ಭವ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಂ 

ಕಿವೆಂ ಶುಭೆಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮೆೌಂಗಳೆಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ 

ಶಾಲಿನೀ।! ಇಂತೇಕಂರ್ಥಂ ಭೊರಿಶಬ್ದ ಪ್ರ ಪ,ಪಂಚಂ | 

ಸಂತೆಂತೆಬ್ಯಕ್ತಿ ಯಿಂದೋದಿ ಪೇಟ್ಟಿ o 1 

ಚಿಂತಾತೀತ ಖಾ ೨)೦ತಭಂಧ್ದಸ್ತ ದೋ । 

ಧಾಂತಾಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕವಂಂ ನಾಗವರ್ಮಂ 

8 ೧॥ 

H ಎ8 

Hal 

HY 

* ಅರಿಮ್ಮೈಪಂರ್ಯಾಲರಯ ಪದಗಳನ್ನು «« ಅರಿಮ್ಮೈಮವು ನಾಶವಾಗಲಿ” ಎಂದೂ 

ದ್ರವ, ಸಂತೋ ಬೆ, ಮಂಗಳೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೆನನ್ನಿ «« ವತಾಗಳೆ ಮುಂ 
ಸವ್ಯ * ವಿಂದೂ ಪ ರ್ರ ಶಸ್ತಿ ವಾಕ್ಯದೊಡೆನೆ ಸೇರಿಸಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರು 

ವೆನು. ಇವು ಈ ಧಾನ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೇರುವಂತಿನ. 
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ಮಂಕಿ ಶ್ರುತದೇವೀ ಮಂಶ್ರೆಂದಕಲ್ಪಲಪನೆಂ ವಾಕ್ಸಿ ಸ್ಥನಿವಾಪಾಂಬುಜಿ | 

ಯಿತವಕ್ವ್ವಂ ರೆನಭಾವಭಾಸುರಸಮಖದ್ಯದ್ಸಿ ರತೀನರ್ತನೋ i 

ಚಿತರಂಗಪ್ರತಿವತಾನನಂ ಪ್ರವಿಲಸದತ್ಪಾ ಕ್ಸಾಂದರೀಕ್ಂದುಕಾ | 

ಯತಕೇಳೀಭವನಾಜಿರೋ[ ಪಮ] ಮುಖಂ ಭೊಭಾಗದೊಳ್* ನಾಕಿಗಂ॥ 

ಇದಂ 

ಸಮಸ್ಮಭುವವಜನಸ್ತೂಯವತಾನಾ 

ನೊನ ಕವಿತಾಗುಣೋದಯಂ, 

ಕ್ರೀ ನಾಗವರ್ಮ ವಿರಚಿತಮೆಪ್ಪ 

ಅಭಿಧಾನಕೋಶದೊಫಥ್ 

ಬಿಳಾಂರ್ಥ ಕಂಂಡೆಂ ಪ್ರಥಮಂ 

—ಸಮಾಪ್ಪಂ 

1364-13 



ol 

ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ರಂನವಂಃ. 
ನಮಸ್ಪಿದ್ಸೇಭ್ಯೊಕ 

ಸಾಮಾನ್ನೃಕಾಂಡಂ ದ್ವಿತೀಯಂ 

ಅರಾ 

೧ ವಿಶೇಖಣವರ್ಗ ೦. 

ಹ (mes 

ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ್ಯ್ಯಾಧೀನಂ | a 

RON 

ಪ್ರಕೀರ್ಣವರ್ಗ೦ ಕಿ ಯಾಗುಣ ದ್ರವ್ಯಪರಂ | 

ಪ್ರಕಟಾರ್ಥಮಿದೆನೆ ಸೌವತಾ । 

ನ್ಶಕಾಂಡಮಂ ಸಪ್ರಪಂಚಮುಂ ವರ್ಣಿಸುವೆ೦ಂ 

ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಿಂ ॥ 

ಪರಂಪ ರೈಥಾನಂ ಪ್ರವ ರಂ ಪ್ರವೇಕಂ 

ವರಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಪ್ರವ ಮುಖಂ ಪ್ರಬರ್ಹಂ ॥ 

ಪು೦ರೋಗಮಂಂ ಜಿ ಐತ್ರಗ್ರಹರಂ ವರೀಯಂ | 

ಹ ವಸ್ರೇ €ಪರ ನಗ್ರಗಣ್ಯಂ 

೫೦ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂವಿತ್ರ್ರಜ ಹೆ 

ಮುತಿ ಮೇಧ ಬುದ್ದಿ ಶೇಮುಪೀ [ಚಿ]ತಪ್ರೇಹ್ಂ ॥ 

ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಥೀ ವಂನೀಖಹಾ | 

ನ್ದಿತನಪ್ಪ ೦ ಪಂಡಿತಂ ವಿಪ ಪಕ್ತಿ ದ್ವಿ ದಿಖೈಣಂ 

ಸೂರಿ ಬುಧಂ ಕವಿ ವಾಗ್ಮಿ ವಿ! 

ಶಾರದ ನಭಿರೂಪ ನನ್ನಿತಂ ದೋಬಜ್ಞಾಂ l 

ಧೀರಂ ಕೃತಿ ಕೃಪ್ಲಿ ಸಭಾ | 

ಸ್ಲಾರೆಂ ಸಭ್ಯೆಂ ಸಭಾಸದಂ ವಿದಪ್ದಾಂಸೆಂ 

| a! 

| 08 

Ha 

8೪8 
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ಲಗ ಕೃತೆಹಸ್ತೆಂ ಕರಿಶೆಲಂ ಕಿ! 

ಹಿತಂ ಪ್ರವೀಣಂ ವಿಚಘ್ನಣಂ ನಿಷ್ಟಾತಂ ॥ 

ಸ್ಸ್ ತಮತಿ ಐಪುಣಂ ವಿಜ್ಞ್ಮಂ | 

ಕ್ವತಕರ್ಮಂ ಕೋವಿದಂ [ವಿದಂ ಜ್ಞೃಂ] ಜಾಣಂ | wn 

ಮೆ ಸ್ರ? 

ಫ್ರೃತಕಿಫ್ಲಾಪ್ರೈಂ ಸಹಸ್ತಂ ಸಮುಪಗತನತಿವ್ಯ್ಯಾಕುಳೆಂ ತಾಂ ವಿಹಸ್ಮಂ | 

ಚತುರಂ ಛೇಕಂ ವಿದಗ್ಜಂ ಪಮುಖ ನೆನಲಸಂ ಬ್ಢ ನೆತ್ಯಂತದ್ಹ್ಲಂ 1 

ಕಿತವಂ ಮಾಯಾವಿ ಧೂರ್ತ ವಿಕ್ಫೃತಪರ ನತಿಕರಕರ್ಮೆಂ ನೃಶಂಸಂ | 
ಅ 

ಪ್ರತಿಭಾನ್ಹೀತೆಂ ಪ್ರಗಲ್ನಿಂ ಪಃ ಬಗೆಯೆ ಕರಂ (ಧಮ್ಮ) ನಾತೆಂ ವಿಯಾತೆಂ «ಗ ಫು 

ಕ್ಂ॥ ಬಾಲಿಶ ನಜ್ಜಿಂ ವತೂರ್ಣ್ಯಂ! 

ಬಾಲಂ ಮೂಢಂ ಜಡೆಂ ಯಹೋದ್ಲತನೆನೆಯುಂ ॥ 

ಲೋಲುಪ ನಭಿಲಾಮುಕ ನತಿ । 

ಲಾಲಸಕಂ ಗೃಥಪ್ನಿ ಲಂಪುಬೆಂ ಲುಬ್ಬನವಂ 

ಅಮಿಂತರ್ದಿ ಸವ್ಪುದ್ಧ ಮಂದಾ ! 

ತ್ಕಮುನಸ್ಥೆಂ ತನಿಂ ಮಹೇಜಚ್ಛ ಮೆವ್ವೆನೆ ಮುತ್ಯೆಂ | 

ಸುಮಂನಂ ಪ್ರಹೃನ್ಮುಚಿತ್ತಂ | 

ವಿವುವೆಂ ದಮುರುನೆ (ನಹೀ) ವಂನೆ ನುದ್ಳ್ಕಿಕ್ತ್ಂ 

ಪ್ರಭು ಪುರಿವೃಢ ನೀ ಶಂ ಸ್ದಾ | 

ಏಂ ಭರ್ತ ಪತಿ ನಂಥ ನಧಿಪ ನೀಶ್ದರ ನಿಂದ್ರಂ 1 

ಸುಭೆಗಂ ಚಹನಿನ್ನೆಂ ವೆ! 

ಇಭೆಂ ಪ್ರಿಯೆಂ ಪ್ರಣಯಿ ಕಾಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಂ ದಯಿತಂ 

ಅರಿ ಶತು ಶಾತ್ರವಂ ವ್ಯ | 

ರಿ ರಿಪು ನಪತ್ನಂ ವಿರೋಧಿ ದಸ್ಯು ಎಪಹ್ತಂ ! 
ಪರ ನಹಿತ ನನ್ಮೆ ನೆಸುಹೃದ | 

ನರಾತಿ ಪರಿಪಂಥಿ ವಿದ್ಧಿಮೆಂ ವಿದ್ಧಿಮ್ಟೈಂ 

len 

| vw ll 

| ೯॥ೃ 

1 co f 
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ಮಸ ಕುಳೆಜಾತಂ ತಕ್ಕ ನಾರ್ಯಂ ಸುಜನ ನಭಿಜಿನೆಂ ಸಾಧು ಸದ್ವ್ಯತ್ಯೆನೆಪ್ಪುಂ ! 

ಖಳನುಗ)ಂ ವಾಪಿ ದುಪ್ರ್ಯಾತ್ವ ಕ್ (ನವನೆ) ಶಠೆಂ ದಂರ್ಜನೆಂ ತಾ ನನಾಯಂಬೆರ್ಭ೯೦8 

ಅಳೆಸಂ ಮುಂದಂ ಜಡೆಂ ಮಂಥರೆ ನೆನಿ(ಪನೆವಮಂ) ಕೀತಲಂ ದೀರ್ಷುಪೂತ್ರಂ | 

ಕೆಭೆಯಂ ಮಿಂತ್ರೆಂ ವಯಸ್ಯಂ ಸುಹೃದ ನೆನೆ ಸಹಾಯಂಗೆ ಪಯಾಣಯೆನಾಮಂ 
} ೧a! 

ಕಂಟ॥ ಶೂರಂ ವಿಕ್ರಾಂತಂ ಘಲಿ | 

ಚಾರಸಬಂ ವೀರಪುರುಜಿನಾತೆಂಗೆ ಪೆಸರ್ ॥ 

ಶೂರ ವವ ನಯ್ಯಗಲಿ ದಲ್ | 

ಭೀರುಕರಂ ಹಾತರಂ ಭೆಯಸ್ಸೃಂ ತ್ರಸ್ಮಂ 1 ೧೨೦॥ 

ವಾಚಾಳೆಂ ಬಲ್ಬಾಕಂ | 

ವಾಚಾಟಂ ವಾವದೂಕ್ ನಕ್ಕೂಂ ಗಳಪಂ॥ 

ನೀಚಂ ಹ್ಲುದ್ರಂ ಹಿಶುನಂ | 

ಸೂಚಕ ನೆಂದಜೀದು ಕೊಳ್ಳೆ ಕರ್ಣೇೇಜಪನೆಂ | ೧೩ 1 

ಮಾನ್ಯಂ ಪ್ರ ಕ್ಸ್ಸ್ಸ ನೇಕ ಗೆ ವ! 

Wk ಬ io ಮಿಕ್ಕು ದಾನಿ ವದನ್ಯಂ ¥ 

ತಾ ನವಂ ದುರಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತಂ ಹೇೀಬಂ 1 ೧೪ ॥ 

ಮಂದಾಸಕ್ರಾಂತಂ ॥ 

ಆರ್ಮರ್ತ್ಯಂ SO ಪಟ್ ಸರ್ಪಪಸ ವ ವಖನ್ನೆದ್ದುನತಂ ? | 

ನರ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಚತುರೆವಚನ ಶ್ಲ ಫಿ ವಮೈಹಾನಿಕಾಖ್ಯಂ | 

ಮುರ್ಮ್ನ್ನಂ ತಂಂ ವ್ಯಥನಕಥಕಂ ಶಿಕ್ಷಿದಾನಂ [ಸು] ಕರ್ಮುಂ | 

ಕರ್ಮೊದ್ಯುಕ್ತಂ ತನಂಮನೆ ನವಂ ಕರ್ಮ ಠಂ ಕರ್ಮ ಶೂರಂ 8೧೬೫ 

ಗೆ ಚಿಕುರಾಖ್ನಂ ಚಪಲಂ [ತನಂ] 

ಸಂ೯ಲಂ ಸಲೆ ದಾನಿ ಭೋಗಿ ಯೆಸನೆ ಸಲ್ಪಾತಂ 

ವಿಕ್ಸ್ ತೆಂ ವಿಪ್ರ ಕ್ಟ್ರತಂ ತನಂ 1 

ಪ್ರ ಕೃೃಪ್ಚೃತರಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಹಸಂಹರನನೆವೆಂ 1 ೧೬ 8 



ವರ್ಗ] ಎಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡಂ 101 

ತಂ ಲೋಹಲ ನನಭಿವ್ಯಕ್ತ \ 

ವ್ಯಾಹಾರಂ ಲಕಿ ಯೆ ವಿಹ್ಹೂಲಂ ವಿಕ್ಲಬನು॥ 

ತ್ಪ್ಯಾಹಿ ಮಹೋತ್ಸಹ ದೋವೆ.! 

ಗ್ರಾಕಿಂ ಪ್ರರೋಭಾಗಿ ದುಮರ್ವಖಂ ವಮಯುಖರ ನವಂ | ೧೩ ॥ 

ಚಂ॥ ವಿವಶ ನರಿವ್ಯ ದುಖ್ಚಮತಿ ಸೂಕ್ತ ನತಿಬ್ರಿಯವಾದಿ ಸಜ್ಜನಂ ! 

ಪ್ರವರಗುಣಾನ್ದಿತಂ ಸುಹೃ್ರದಯಂ ಹೃದಯಾಳು ಶರಾರು ಘಾತುಕಂ॥1 

ಪ್ರವಣನತೀವತತ್ಪರ ನಹಂ೦ಯು ವಹಂತಿ ಸಂಯುತಂ ಮಹೋ !| 

ತೃವನಿರತಂ ಶುಭೆಂಯಖ ಸದಯೆಂ ಫ್ಬ್ರುಣಕಿ ಹಾರುಣಿಕಂ ಪರೀಹ್ಹ್ಕಂ | ಎ೪! 

ol ಸ್ಹೂವಶೆಂ ಸ್ವೂಚ್ಛಂದಂ ಸ್ಟೆ | 

ರವೃತ್ತಿಯಿಂ ಕಿಂಪಚಾನನವ ನತಿಕ್ಳೃಪಣಂ ॥ 

*ವತಾತಿ ಕಿವಂಕರಂ ಪ | 

ಲ ವಿಕಂ ವಿಟಿ ನಾತತಾಯಿ ವದೆಗಂದ್ಯುಕ್ಷ್ಂ | ೧೯! 

ಪ್ರಸೃತಂ ಪ್ರಸಕ್ತ ನೆಪ್ಸವ 1 

ಹೆ ಸಮ್ಮಾತೆಂ ತನಂ ಪ್ರಣಾಯ್ಯೂನೆನೆ ಪಡೆಂಗಂಂ ೬ ॥ 

ರ್ಯಸೆಹಿಮ್ನ್ಹೊ ಶಶ [ಕ] ನತಿವಿನ | 

ಯಸನಂಭ್ಯತಂ ನಿಭೃತ ಸಾದೃತಂ ಪಾದಂಣಂ | ool 

ವಿಸ್ನುಂ ತಾಂ ಪ್ರತ್ಕೂಹವಂ | 

ಪಳ್ನುಮೆದಾ ಶ್ರಯು ವಂಧೀನ ನಂರಿಗಾಯತ್ತಂ | 

ನಿಚ್ಚಂ ಪರೆವಶವರ್ತಿ ಕೃ! 

ತತ್ನುಂ ಕೃತನಾ? ವಕ್ರಕೀಳಂ ಹುಟಿಳೆಂ H ೧! 

ಖಚರ! ಸ್ಸೂಳೆಳಹ್ಲೆನತಿವ್ಯಯಕೀಳೆಂ ಕ್ರೋಧನ ನುದ್ದತಕೋಪ ನೀ! 

ಹಾಣ್ಯಳೆ ಮತ್ಸರ ಸಂಯಾುತವ [ಭ್ಯಾ ಗಾರಿಕ] ನಾತ್ಮಕುಮಂಬ ಮ! 

ತಾಳೆ ಮುತ್ಕೈಕೆ ನೌದರಿಕಂ ಕುಷ್ಲಿಂಭೆರಿ ಭಕ್ಷಕ ನದ್ವರಂ॥। 

ವ್ಯಾಳ ನುಗ್ರ ಶರಠೆಂ ಜವಿ ಜಂಘಾ [ಳಾಖ್ಯ)ನಲೋಳಮನಂ ಸ್ಟಿರೆಂ 8.೦.೦1 
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ಘಂ! ವಮೆಖಂದಲಯಾದು ಕ್ಜ್ವಮಂ ತೇರಿ | 

ಸೆಂದಿರ್ಪಂ ದೀರ್ಶು ದರ್ಶಿ ತೊಟ್ಟನೆ ವಂಂಂದಿ 1 

ರ್ದೊ:ಂದೆಡೆಗಂಚಿತವ ವಜುನಿಯೆಲ್ | 

ಸಂದವ, ನುತ್ಬೆನ್ನ್ನಮತಿ ಹ್ರೆಂ ವ್ಯೈತ್ಪೈನ್ನುಂ | ಎಂಜಿ ॥ 

ಸಾನೆಸ್ಟ ನಾಗಿ ಲೋಗರ । 

ನೇನಫ್ರೊಡೆವಮಅದೆ ನುಡಿವವಂ ಸೋ ವೃ್ಚತಶ್ಚಂಂ ॥ 

ತಾ ನೆನಿಕುವಂಜಳಿಗೆ ಪಂಚಜ । 

ಮೀನಂ ಬಂಂಡಾದಿರತ ನಿಪ್ಪ ನರಾಖ್ಯಂ ॥ ೧೪ ॥ 

ಅತಿಥಿಬ್ರಾಹೇಣಿಕಾ ಭ್ಯ್ಕ್ಯೂ ! 

ಗತ ಸಂಜ್ಯೈತನ ಕಠ್ವಿ ಮಾತ ನಾದೇಶಿಕನ ! 

ರ್ಚಿತ ನಪಚಾಯಿತ ನೆಭ್ಯೆ | 

ರ್ಹ್ಜಿತ ಪೂಜಿತ್ಮನರ್ಥಿ ಯಾಚಕಂ ಮಾರ್ಗಣಕ್ಂ 1 0೫ ॥ 

ಖಕಾಗ್ರಮೇಕತಾನಮ | 

ದೇಕಾಯಂನ ಮೋಕತಾವ ಗತನಪ್ಪ ವನ ॥ 

ವ್ಲಾಕಂಳೆ ನೇಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಮೆ | 
§ 

ತ್ತೇಕಕನೇಕಾ ಕಿಯೊರ್ವ ನವೆವವೆ ನಹನಯೆಂ | oe ॥ 

ಮೆ! ನಿಕಂರೆಂ೦ಂಬಂ ನಿವಹಂ ವ್ರಜಂ ಸವಜದಯಂ ಬ್ಬೃಂದಂ ಏಕಂಂದೆಂಂ ಚಯೆಂ | 

ಐಕರಂ ಸಂಹತಿ 'ಸಂಚಯಂ ಪೆಮಿತಿ ನಂದೋಹಂ ಸವೆತಾ ಜಂ ಕುಲಂ ॥ 

ಪ್ರಕರಂ ಸಂಕುಲ ಮುತ್ಯರಂ ತತಿ ಗಣಂ (ಶ್ರೇಣಿ) ಪ್ರವರ್ಗ೦ಂ ಹದಂ | 

ಬಕ ಹೋಕುಂ ತತಿ ವಾರ ಮಾವಳಿ ಸಮೂಹಂ ವ್ರಾತ ಮೇ ಕಾರ್ಥ ಕಂ0.ಂ೭॥ 

ಕಂ) ಸೆಮರೂಪ ಜಂತು ಸನ್ ಖದಯೆ । 

ಮೆಖಮದ ಕುಂ ಸೆಂಕಾ ಸಾರ್ಥ [ಮನಿತುಂ) ತಿಯ ॥ 

ಹೈವೆಬದಾಯೆಂ ಯೂಥೆಂ ಪಶು । 

ಸೆಮೂಹ (ಮುದು ತಾಂ) ಸಮೆಂತು ಸವಂಜ ಮೆನಿಕ್ಪ್ಟೂಂ ov 01 
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೦8 ಉಪಸಂಹೃತಮಾದುದು ರಾ। 

ಕಿ ಪುಂಜ ಮಂತ್ಕರ [ಸ] ಮಖಚ್ಚಿಯೆಂ ಕೂಟಂ ತಾಂ ॥ 

ವ್ಯಪನೀತ ವಿಜಾತೀಯ । 

ಪ್ರಪಂಚ [ಮದು] ಪಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಯೋಳಿ ಯೆನಿಕ್ಟುಂ | oF ॥ 

ಗಾ ನಿಮೆ ಸಮೂಹಂ ಗಾಮತೆ | 

ಧೂಮಾವಳ ಧೂಮ್ಯ್ಯ ಜನತೆ ಜನಸಮಿತಿ ಖಲ ॥ 

ವೆ ಸೋಮಂ ಖಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಗಣಿ 1 

ಕಾವಂಂಡಳಿ ಸಮಂಚಿತೋಕ್ತಿಯಿಂ ಗಾಣಿಕ್ಕ್ಯಂ | aol 

ಮಾನವ್ಯಂ ಮಾನವ ತತಿ | 

ಧೇಮುತೆಯದು ದೇೇನುನಿವಹ ಮಾಪಕ ಮಜಂಗಂ ॥ 

ಹ್ಹ್ಾೌನೀಕ ಮುಚ್ಯ್ರ ನಿವಹಂ | 

ತಾನ್”್ಪ್ಟ್ರೈಕ ಮಶ್ಚೂಚಯ ಮದಂತಸ್ಹೀಯಂ | ೩೧॥ 

ಕಾವಚಿಕಂ ಕವಚಿಗಣಂ | 

ಯೂಾೌವತ ಮದು ಯುವತಿಜನರ ಸಂಘಾತ ಮವೂ ॥ 

ಶಾವಳಿ ಯಾಪೂಪಿಕ ಮುಂ! 

ತೀವಿಧದಿಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತನಮುದಯೆ ಮೆಕಲ್ವಂ | al 

ದಶ ದಶ ಶತಂ ಸಹಸ್ರಂ | 

ದಶಶತ ವಯುತಂ ಸಹಸ್ರದಶಕಂ ಲಕ್ಷಂ॥ 

ದಶೆಗುಣ ವಯೆಖತಂ ಪ್ರಯುತಂ 

ದಶಲಫ್ಲೆಂ ಕೋಟ ತಾಂ ದಶಸ್ಸುಂ ನಿಯುತಂ 1 ೩೩.॥ 

ಗಣಿತೆಂ ಸಂಖ್ಯ್ಯಾತಂ ಬಹು । 

ಗಣ ಶಬ್ದಂ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯದಕ್ವಂ ॥ 

ಗಣದೀಯೆಂ ಸಂಖ್ಯೇಯೆಂ | 

ಗಣನಾತಿಕ್ರಾಂತ ಮೆಂತೆದಕ್ಕು ವಂಸಂಖ್ಯಂ 1 ೩೪ | 
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ಕಂಗ ಯೆಖಗಳೆಂ ಯುಗ್ಧಂ ದ್ದಾಂದ್ಹುಂ | 

ಯುಗ ವಖುಭೆಯೆಂ ಯಾ ಮಳೆಂ ದ್ವುಯಂ ದ್ವಿತಯಂ ಸೆಂ ! 

ಜ್ಞಿಗಳಿವೆ ಪೊಣರೊಫ* ಫುಂಸ್ಟ್ರೀ | 

ಯುಗವಾಚಕಮಲಈಂ ಸೆ ಮೌಿಥುವವೆಖಿಂ ದಂಪತಿಯೆಖಂ ॥ ೩ 

ಸದ್ಭಶಂ ಸವಂಂ ಸಮಾನಂ | 

ಸದ್ಭಕ್ಸದ್ಧಕ್ನಂ ನಿಭಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪ್ರತಿಮಂ ॥ 

ತದನುವಿಧಾಯಿ ತದಾಭೆಂ | 

ತದುಪಮ ಮೆಂದಜಂದು ಕೊಳ್ಳೆ ತುಲ್ಯಾರ್ಥಂಗಳ್ laa 

ನಮಂದಗ್ರ ಮಂನ್ನುತಂ ತುಂ | 

ಗ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಂ ಐತ್ರಂಶು ದೀರ್ಶು ಮುಂಂಚ್ಚಂ ನ್ಯಜ್ಭ್ನೀ ॥ 

ಚಮವಾಗ್ರಂ ಖರ್ಮ್ವರಂ ಹು! 

ಬ್ಯ ಮಾನೆತಂ ತಾನೆದೆಂಬವಂದಕ್್ವಿಂ ಹ್ರಸ್ನೊಂ | ೩೭! 

ವತ ಮಾವಿದ್ದಂ ವ್ಯ್ಯಾಕುಂ | 

ಚಿತ ಮೋರ್ಬ ವರ ದನ್ಭಜು ಭಛಭಂಗಂರಂ ಜಿಹ್ಹಂ ಮೇ 

ಲತ ಮಾಭುಗ್ನಂ ವಕ್ತಾ | 

ಕೃತಿ ಯೆಕಪ್ಬಿಂ ಪ್ರಗುಣ ಮೆಹುಬೆಲಂ ರಿಜು ಸೆರಲಂ IH av 

ವರಳೆಂ ತಮ ಪೇಲವ ಮದು! 

ಐರಂತೆರೆಂ ಸಾಂದ್ರ ಮತಿತುನಂ ಬಹಳೆಂ ಬಂ॥ 

ಧುರ ಮಾನವ)್ರಂ ವಿನತಂ | 

ನರಸ್ತ, ಮಪವಿದ್ದ ಮಪಹ್ಸ ತಂ (ವಿ)ಧ್ದುಹ್ಮಂ | ar 

ಛನ್ನುಂ ಛಾದಿತ ಮವಪ್ಪುದು | 

ಭಿನ್ನಂ ಭೇದಿತ ವಂಂಖಂಂಗಿತಂ ಯುಕ್ತಂನಿ॥ 

ಮೈೈನ್ನೆಂ ಸಿದ್ರಂ ಮತ್ತಂ | 

ಮುನ್ನೆಂ ಪ್ರೇಂಖೋಳಿತೆಂ ಪ್ರಕಂಪಿತ ಮಕ್ಕಾಂ 1 Yo 4 
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ಹರೀದಡುಾಲರಸಾಯತುತದರಬಹರಾನಾಯರಾಧಾರಿಧಬಿನಾಭಾಹಾವಾಕಾನಿಯತಿಂಸಪರಾಾನಾನೆನಾನಿಿಾನಬಾರಂಿನಿ 

ಕಂ॥ ಗುಪ್ತಂ ಕಸೋವಿಾಯಿತ ಮವ । 

ಲುಪ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯವಸಿತಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಂ ಫುಲ್ಲಂ ॥ 

ಜ್ಞಿಪ್ತಂ ತಾಂ ಜ್ಞಾವಿತ ಮುಖ! 

ಲಿಪ್ತ್ಮಂ ದಿಗ್ಗಂ ಸಮಾವೃತಂ ಸಂವೀತಂ | Yo 

ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರಿತ ವಂಂತದು | 

ತೂರ್ಣಂ ತ್ಹರಿತೆಂ ಪ್ರತಾರಿತೆಂ ವಂಚಿತ ನಂತ ॥ 

ದ್ಲೂೂರ್ಣಂ ಸಮುದ್ಯತಂ ಸಂ! 

ಘಾರ್ಣಿತ ಮಂಕ್ಕಂ ನಿಕಾಮ ಹೆನೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ i ೪.೦1 

ಹೆಕೋೊಂ ಜೀನಂ ಜೀರ್ಣಂ | 

ತ್ರಾಣಂ ತತ್ರಾತಂ (ಸಮುಂತು) ರಹಿತ ಮವಿತೆಂ ॥ 

ಘ್ರಾಣಂ ಫ್ರಾತಂ ಪೀತಾಹೋದಂ | 

ಕ್ರೊಣಂ ಹ್ರೀತೆಂ ವಿಲಜ್ಜಿತಂ ತಾನಕ್ಟ್ಯಂ | ೪೩ ॥ 

ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮ(ದ) ಹಪ್ಲಂ | 
ಪ್ರತಿಹತ ಮಪಹಸಿತಂ ನಿರಾಕೃತ ವಾಚ್ಯಂ | 

ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂ ಪ್ರತಿಲೋಮಂ | 

ಪ್ರತೀಪಮಕ್ಕಾ ಮಪಸವ್ಯ ಶಬ್ದ ಕಾರ್ಥ್ಹ್ಯ್ಯಂ 1 ೪೪॥ 

ಮೃದು ಸುಕುಮಾರಂ ಹೋಮಳ । 

ಮಂದು ಕಠಿನಂ ನಿಮ್ಕುರಂ ಕೋರಂ ಜರಠೆಂ ॥ 

ಸುದೃಢಂ ಗಾಢಂ ನಿಬಿಡೆಂ । 

ನಿದಿಗ್ದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಚಿತಂ ಸಮುಚಿತ್ತಂ H YR 

ಮಾತೇಂ ಪ್ರತ್ನ ಪುರಾಣ ಫು! 

ರಾತೆನ ಶಬ್ದಂ ಚಿರಂತನಾರ್ಥದೊಳೆತಿವಿ॥ 

ಖ್ಯಾತಂ ನೆವ್ಯಂ ನೂತ್ಸ್ಮಂ | 

ನೊತನ ಮಭಿನವ ಮೆನಿಪ್ಸುದೇಕಂಗೆ ನವೀನಂ 1 va ॥ 
1564-34 
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ಬಸ ಕರ್ಯಂತ್ಕ ಮೆಧಿಕ್ಂ ಪ್ರಬಳೆಂ f 

ಪ್ರತ್ಯ್ಯಾಖಾತೆಂ ತ್ಯೃಕ್ಂ | 

ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತಂ ಖಚಿತ ಮುದ್ಧತಂ ಸವಂಂದಕ್ತಂ 

ಭಿನ್ನಂ ಭೆಂಗುರ ಭೆಗ್ನ ೦ | 

ಛಿನ್ನೆಂ ವೈಕ್ಣಂ ದ್ದಿಧಾಕೃ ತಂ ಛಿತವ ಮೆಕ್ ॥ 

ಸ್ವನ್ನಂ ಗಳಿತಂ ಭ್ರೈನ ಉಲಿ | 

ಪನ್ನೆಂ ಪತಿತೆಂ ಪರಿಚ್ಯುತಂ ವಿಗತಾರ್ಥಂ 

ವಂಂದಾ ಕವ)ಂತೆಂ | ; 

Hey | 

ದಾತಂ ಲೂನೆಂ ದಿತೆ ಮಣಾಗೆ [ಹೀನಂ ವಿ] ಧೂತೆಂ ವ ವ್ಯೃಪೇ ತಂ | 

ಶಾತಂ ಫ್ರಾವಮಂಂ ನಿಕಿತ(ಮೆನೆ) ಶಾಂತಂ ಹ್ರಂತಂ ತೇಜಿತಾರ್ತೀಂ ॥ 

ಸ್ಸೀತಂ ಸತ್ಸಾರಂ ಶುನೆ ಮೆನಿಕುಮಾಸಾಧಿತೆಂ ಲಬ್ಧ ವ ಮೂಪ್ರ ೦। 

೫ಂ॥ ಅವ್ಳ್ ಮಂ ನಿಷ್ಯಾಸಿತ | 

ಮೆವೆರೀಣಂ ಧಿಕ್ಕೃತಂ ಕ್ರಾಳೆಂ ವಿಕಟೆಂ ॥ 

ಅವಕಂಂಠಿತ ಮುವರೂಪಿ ತ! 

ಮುವಿಗೀತಂ ಪಲವುನಾಲಕೊಳಂ (ವಿದಿತಾರ್ಹಂ) 

ದವಿಂತಂ ದಾಂತಂ ಶಾಂತಂ ! 

ಶವಿಂತಂ ವಿಧುತಂ ವಿಧೂತ ವತಾರ್ದ್ವಂ ಪಾರ್ದ್ರಂ॥ 

ಸ್ಮಿವಿಂತಂ ತಿವಿಂತಂ ಮ್ಚಬ್ಚಂ 

ಪ್ರಮಾರ್ಜಿತಂ ಕಿಮ ಮಂತದಕ್್ಪಂ ಕ್ಲಿಕಿತಂ 

ಮೃಗಿತಂ ಮಾರ್ಗಿತ ಮೆಳದ್ವಿಂ | 

ಸ್ವಗಿತಂ ಗೂಢಂ ಪಣಾಯಿತಂ ತಂಂ ಪಣಿತಂ ॥ 

[ವಿಗತಚ್ಛವಿ ನಿವ್ಭ್ರಭೆ ಮದು] 

ವಿಗರ್ಜಿತೆಂ ನಿಂದಿತಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಂ ಬುಧಿತಂ 

ಪ್ರೀತಂ ಹೃಜ್ಮ್ಯಂ ಸವಯದಿತ(ವಂಂತೆಂ) ಪ್ಲುಷ್ಟೈ ಮಕ್ಸುಂ ಸುತಪ್ಮಂ॥ರ೯॥ 

Hl «೦ | 

| Xo 1 

| xe 
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ಕಂ) ಭೈರವ ಮುಗ್ರಂ ಭೀವ್ಮಂ | 

ದಾರುಣ ವಾಭೀಳ ಮಾಸುರಂ ಪ್ರತಿಭಯದರಂ 

ಘೋರಂ ಭೀಬಿಣ ವಂಧಿಕ । 

ಕೂರಂ ರೌದ್ರಂ ಪ್ರಚಂಡೆ ಮುಲ್ಬಣ ಮುಕ್ಕುಂ |! ೫೩ ॥ 

ಉದ್ದಾರ ಮುದ್ಯಛ ಮಖಿನ್ನುಖ | 

ಮುದ್ಧತ ಮುಚ್ಚಂಖಲಂ ನಏರರ್ಗಳ ಮುಕರ್ಟುಂ | 

ಬದ್ಧಂ ಪತ್ರಾಥ್ದೂಂಕೃೃತ ಪಂಸಿ 1 

ನದ್ದಂ ಸಂಥಾನಿತಂ ಸಿತಂ (ತಾಂ) ಮೂತಂ | ೫೪ ॥ 

ಬಹರಿ ಭೂಯಿಪ್ನ ಮದಭ್ರಂ 

ಬಹುಳಂ ಪುರು ಭೂರಿ ಸುಪ್ರಭೂತಂ ಬವ್ರಿಬ್ಯಂ ! 

ಬೃಹ ದುರು ರಂಂದ್ರಂ ಪೃಥು ಗುರು | 

ಮಹದ್ದಿಶಾಳಂ ವಿಶಂಕಶಟಿಂ ವಿಸ್ತ್ರೀರ್ಣಂ | RK ॥ 

ಅಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಲೇಶಂ ತ್ರುಟ | 

ಣಂ ಲವಂ ಸ್ಲೋಕ ವಂಲ್ಬ ಮಾತ್ರಾದಭ್ರಂ ( 

ಅಣವು ಕಿಳೀದವ್ಳುದದು ತಾಂ! 

ನಣಕಿ ಮ್ಮ ವದು ಪಖೀವೆ ನೀವರಾಖ್ಯ್ಯಂ ಸ್ಟೂಲಂ | we ॥ 

ಸಮ ವಂಖಿಳಂ ನಿಖಳೆಂ ವಿ! 

ಶ್ದ ಮಶೇಬಂ ಕೃತ್ಸ್ನ ಮುವಿಕಳೆಂ |ಫೂರ್ಣಂ] ಸ॥ 

ರ್ವ ವಾನೂನಂ ನಿಶ್ಶೇ ಜಂ! 

ಸಮಗ್ರ ಹೆಂದಿವು ಸಮುಸ್ತ ವಾಚಿಗಳಕ್ಟುಂ | #2 I 

ಮಗ ಸ್ರ! 

ಈಕವಾನೀಯೆಂಂ ಚಾರು ರೆವ್ಯೂಂ ರುಚಿರ ಮುತಿಮುನೋ ಹರಿ ಹೃದ್ಯಂ ಪ್ರಶಸ್ತ o | 

ರಪಂಚೇಯಂ ಸಂಂದರಂ ಪೇಶಲ ಮತಿಶೆಯಶೋಭಾನ್ನಿತೆಂ ದರ್ಶನೀಯೆಂ ॥ 

ಮನಂ ಕಮ್ರಂ ಸುರೂಪಂ ಶುಭತಮ ಮಭಿರಾಮಂ ಪ್ರಹೃನ್ಟೃಂಪರಾದ್ಧ್ಯ್ಯಂ! 

ಸಂಮನೋಜ್ಯ್ಞಂ ವಲ್ಲು ವಾಮೆಂ ಪ್ರಿಯ ಮುದು ಮೆಧುರೆಂ ಮಂಜುಳೆಂ ಮಂಜು 

ಸೆ್ವ್ಯೊಂ | xv § 
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ಈಕಂಗೆ ಅವಮಂ ಖೇಟಿಂ ಹತಕಂ | 

ವಏವರ್ಣ ಮಧವಂಂ ನಿಕ್ಚಮ್ಮ ವಂಣಕಂ ಕೌಾಂಡಂ॥ಟ 

ಅವಕ್ಸ್ ಮ ವಾಪಶದಂ ಚೇ । 

ಳ ವವದ್ಯಂ ಕುತ್ಸಿತಂ ಕುಪಫೂಯೆಂ ಯಾಪ್ಯಂ | «8 ॥ 

ಚಲ ಲೋಲಂ ಚಪಲಂ [ಚಂ | 

ಚಲ ತರಳೆ]ಚಲಾಚಲಂ ಪರಿಪ್ಲವ ವಚನಂ! 
ಕಲಿಲಂ ಕಲುಪಿತ (ಮೆನಲಂ) | 

ವಲ ಮ್ತು ದನಾವಿಳೆಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸ್ಪುಚ್ಛಂ l ೬೦॥ 

ಮಲಿನಂ ಮುಲೀಮಸಂ ಈ | | 

ಶಲ ಮೆನಿಕಂಎಂ [ಮಲ] ವಿದೂಪಿತಂ ಶುದ್ಧ ಮುದಂ ! 

ಜ್ವಎಲ ಮತಿಮೇಧ್ಯಂ ವೀಧ್ರಂ 

ಮಲರಹಿತಂ ಶುಚಿತಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪೂತಂ l él 

ಅವದಾತಂ ಶುಭ್ರಂ ಶ್ವೋ | 

ತ ವರ್ಜುನೆಂ ಬಂಂಡು ಬಾಂಡೆರಂ ಶುಚಿ ಶುಕ್ಲಂ 

ಧವಳೆಂ ವಳಪ್ಲಮೆನೆ ಗ್ | 

ರವರ್ಣ ಹತಾಬಿಾಂಂಡೆಂ ದೂಸರಂ ತಾನೆನಿಕುಂ Hl «ol 

ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮಸಿತಂ ಕೃಜ್ಯೃಂ | 

ಶ್ಯ್ಯಾಮಂ ಕಾಳೆಂ 8ತಿಯೆ ನೀಳೆಂ ತಾನಂ ॥ 

ತಾ ಮೇಚಕರುಚಿ ಬಾಂಡ | 

ಶ್ಯ್ಯಾವಂ ಪಲ್ಹಾಪ ಮದುವೆ ದಲ್ ಕರ್ಬೂರಂ | ೬೩.1 

ಅರುಣಂ ಶೋಣಂ [ಕೋಕನ | 

ದ ರೋಚಿ] ರಕ್ತ ಮಡು ಲೋಹಿತಂ ಸಂಣವ್ಯಭಂ ॥ 

ಅರುಣಶ್ತೋತಂ ರಾಟಳ | 

ಮಜೊರೊಣಾನಪಿತ ಮಾಗೆ ಧೂಮ್ರ) ಧೂನರ ನಾವಂ 1೬೪॥ 
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ಹಂ! ಏಿಂಗಂ ಕಬಿಳೆಂ ಬಭ್ರು ಏ | 

ಶಂಗಂ ಹರಿ ಹಿಂಗಳಂ ಕಡಾರಂ ಕಹಿಶಂ॥ 

ಹಂಗ ಜಮೆ ನಿಪಬಣ್ಣಂ? | 

ತನಂ ಗಡೆ ಪೀತಂ ಹರಿತ್ರಲಾಶಂ ಹರಿತಂ lax! 

ಕೆಂಬಸುರೆಸೆದಿರೆ ಬಂಜರ । 

ಮೆಂಬುದು ವರ್ಣಾಂತರಂ ಸಿತಾಸಿತವಿಂಶ್ರಂ 1? 

ತಾಂ ಬಗೆಯೆ ಶಬಳ ಮನೆ ಪಡೆ! 

ಗುಂ ಬಹುವಿಧಮಿಶ್ರವರ್ಣಮಂಕ್ಕನ್ಯುಂ ಚಿತ್ರಂ 1! «el 

* ಸತ(ತ) ಮವಿಚ್ಛಿನ್ನು ಮನಾ | 
ರತಂ ಸದಾ ಶಶ್ದದ ಬಶ ವುವವರತಂ ಸಂ॥ 

ತತ ಮುಶ್ರಾಂತಂ ಥ್ರುವ ಮವಿ! 

ರತಂ [ನಿರಂ]ತರ ವಂಜಸ್ರ ಮೊನೆ ತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ! «al 

ಸವಿಥಂ ಸವಿಟಾಪ ವಬಕ್ಯಿ | 

ಶ ವಂತಿಕಂ ನಿಕಟ ಮಂತೆದಭ್ಯರ್ಣ ೦ ಐತ್ರಾಂ | 

ತ ವುಖಂತಂತ ಮಂತದನಸ ! 

ನ್ನ್ನ ವಾಚಕಂ *ಂಟು ವಪ್ರಕ್ಛಜ್ಚೆಂ ದೊರೆಂ 8 ಓಹೋ ॥ 

ನೇದಿನ್ಮಮೆ [ದ]ಂತಿಕ ತಮ! 

ವತಾದಂ ದೂರಂ ದವಿಮೃ ಮಧಿಕ ಮನಃಪ್ರ | 

ಹ್ಲಾದಕ್ರಂ ತಂ ಪ್ರೇಮ್ಠ್ಟಂ 

ಹೋದಿವ್ಮಂ ಘ್ರುದ್ರತಮ ಮೆನಿಪ್ಸುದದ ಕ್ಯೂಂ 1 ೬೯. 1 

ಆದಿ ಮುಖಂ ಕಡೆ ಚರವಮಂಂ ! 

ಏಂದಂ ತುಂರ್ಯೆಂ ಸಮಗ್ರ ಮಗ್ರಿಮ ಮೆದು ಮು! 

“ನಿ ತ್ರ್ವಾದಿಮ ಮಾದ್ಯಂ ಮಧ್ಯದೊ | 

ಭಂದುದು ಮಧ್ಯಮ ಮೆನಿಕ್ಕು ಮಂತಿಮೆ ವಂಂತ್ಯಂ 1೩೦॥ 

* ಇದು ಆರಾದ ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. 
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ಸ್ರ! ಪ್ರಾವೃಡ್ಚೆಂ ವ್ರಾವೃಪೇಣ್ಯಂ ಹಿಮಸಮಯಭವಂ ಹೈಮನೆಂ ಗ್ರೈಸ್ಮಿಕಂಗ್ರೀ! 

ಮ್ಹಾನಿರ್ಭೂತಂ ಶರತ್ಯಾಲದೊಳುಪಜನಿತಂ ಶಾರದಂ ದೇವಸತ್ಕಂ ಚ 

ದೈವೀಯಂ ಮಾನಾುಮಂ ಮಾನವಸಮುದಿತ ಮಾಹೇಯೆ ವಾಸರ್ಪಶಜಾತಂ | 

[ಸೌವರ್ಗ್ಯಂ] ಗಮ್ಮುಮೆಲ್ಲಂ ಬಗೆಗನುಗತಿಯಿಂದಭ್ರಿಯಂ ಮೇಕು ಜಾತಂ 

12೧ ॥ 

ಘಂ ಜಾತತಿಭ್ರ ಮಭಿ)ಯಂ ತಂ! 

ಜನಿತೋಜ್ಜ ಎಳೆತ ರಕಂ ನಭಂ ತಾರಕಿತಂ | 

ಸೌತಾರ್ಯಂ ನಾವ್ಯಂ ವ್ರ | 

ಗ್ಳ್ಯೂತಾರ್ಹಂ ಭೂತಪೂರ್ವ ಮೆಂಬಂದೆನಿಕ್ಟುಂ Hal 

ಇಂತು 

— ದವಿಕೇಷಣವರ್ಸಂ -.. 
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ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾ೦ರುನವುಂಃ. 
ನಮಸ್ಸಿದ್ಛೇಭ್ಛೇಃ 

ee ಚರ 

ಮಾಲಿನೀ॥ ಅನಂಭೆವ ವುಪಭೋಗಂ ಭುಕ್ತಿ ನಿರ್ವೋಶನಾಮಂ। 

ಇ ೦॥ 

ಏವನಯ ಮುದು ವಶಿತ್ಣೆಂ ಪ್ರಶ್ರಯೆಂ ಭೆಕಿ ಭಾವಂ ॥ 

ಅನಂಶಯ ವಂನುತಾಪಂ ವಿಪ್ರತೀಸಾರ ಮಹಕ್ಮಾಂ 

ಮನೆದೊಫಭೊಗೆದ ಚಿಂತಾಪೀಡೆ ತಾನಾಧಿ ಶೋಕಂ 

ಪರಿಭೂತಿ ನಿಕೂಾರವುಂ ಸನಂ | 

ದರಂ ತಿರಪ್ಸ್ಯಾರ ವಂಭಿಭೆವಂ ಭೆಂಗಂ ಪ! 

ತ್ಕರಣಂ ಸೆಂಬಭಾವನ ಮಾ! 

ದರಂ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಂ ಗೆ ಮುನ್ನಣೆ ಯೆಕ್ಕಾಂ 

ದೋಜಹಲ ವಿಚ್ಚೆ ವಂನೋರಥ । 

ವೀಹೆ ಸ್ಪೃಹೆ ಕಾಂಕ್ಸ್ ವಂ ಯಭಿಲಾಪೆ ಕ ॥ 

ತೂಹಲ ಕೌತುಕ ಕತುಕ ಕು | 

ತೂಹಲ ಶಬ್ದಂ ಸಮಾನವಾಚ*ಕ ಮೆಕ್್ವಂ 

ಸ್ನೇಹ ವಂಜಂರರ್ಥಂ೦ ಸಖ್ಯಂ | 

ಪ್್ಹಾರ್ದಂ ಪ್ರೀತಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಸಾಪ್ತಪುದೀನಂ ॥ 

ಸ್್ಹೃದ ವಂದು ವಿದ್ದೇ ಮಂ | 

ದ್ರೋಹಂ ವೈರಂ ವಿರೋಧ ಮೆನೆ ಪಗೆ ಯಕ್್ವುಂ 

ಶಂಕೆ ಭಯೆಂ ಸಾಧ್ದಾಸ ಮಾ | 

ಶಂಕ್ಂ ತ್ರಾಸಂ ದರಂ ವಿಭೀತಿ ಸಮಾನಾ ॥ 

ರ್ಕಂ ಕಲುಪಖಿ೦ಂ ದೋಬಮೊಂ ಪ್ರತಿ | 

ಳಂ ಕೋಪ (ಮುಮರ್ನ್ಜೆ) ಹೆಂಂಬಂದದಂ ತಾಂಕ್ಟ್ರೋಧಂ 

ಎ ವಿಶೇ ವ್ಯೇವರ್ಗಂ 

| atl 

f ol 

ial 

H V4 

12308 
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ಕಂ ಶಕಪಟಂ ಕೊಟಂ ವ್ಯಾಜಂ | 

ವ್ಯಪದೇಶಂ ಕೈತನಂ ಮಿಬಮೆಂ ಭದ್ಮಾರ್ಹಂ॥ 

ವಿಪರೀತಂ ವ್ಯತ್ಯ್ಯಾಸೆಂ | 

ವಿಪಂರ್ಶ್ಯೆ ಯಂ ವ್ಯತ್ಯ [ಯಂ]ವಿಲೋಮು ಮದಕ್್ವಿಂ Heb 

ಅವಲೇಪಂ ಮದ ಮೆಖತ್ತೇ | 

ಇಹ ಪುದ್ಧವಂ ದರ್ಪ ಹೊಗೆ ದಹಂಕ್ಳೃತಿ ಗರ್ವಂ॥ 

ಅವಗಣನೆ ಮವಜ್ಯ್ಯಾನ ವಂ। 

ದವಹೇಳೆಂ ರೀಢೆ ಯೆಂಬುದಳಂ ಗವಮಾನಂ !£೬.॥ 

1 

ಕಾಂತಿ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಸಹಿನ್ಸುತೆ | 

ಯಂತಾ ಪ್ರಮು ಪಾಹಸಂ ದಲವೆದಾನಂ ವಿ॥ 

ಕತ್ರಾಂತಂ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಶ್ | 

ರಂ ತೇಜೋ ಗುರುಭುಜಪ್ರತೂಪಂ ವೀರ್ಯಂ ॥ w- ॥ 

ಪರಠಿಚಯ ಮದು ಸಂಸ್ಮವನಂ | 

ಹರಣ ವಂಂಪಖಾದಂನೆ ವುಜ್ಭ್ಬನಂ ವ್ಯುತ್ಸರ್ಗಂ | 

ಪರಿಸರ್ಪ ಣಂ ವಿಹಾರಂ | 

ಪರಿಕ್ರವಂಂ ವಂಖಮೂೂರಣಂ ವ್ಯವಸಾಯಂ irl 

ಪ್ರಸಭ ಮೆನಿಕಳ್ಟಿಂ ಹಠೆವೃ | 

ತಿ ಸ್ೌೌಮ್ಮೈವಂ ತಾನದಂ ತವ ಬ್ಚಂಭಾಖ್ಯಂ [ 

ಮುಸ್ಟ್ರಣಂ ಸ್ನಿಗ್ದ ಚಿಕ್ಟಣ 

ಮಸಕ್ಸ್ ದಭೀಹ್ಛಂ ಪುನೆರ್ಮೊೇ ಹುರ್ಭೂಯೋರ್ಥರಂ | ೧೦॥ 

ವೃಥೆ ಮಹಮೋಕುಂ ವಂಧ್ಯಂ ಮಧೆ । 

ವಿಂಥ ಮನ್ಮೋನ್ಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ (ವ್ಯತಿ) ಭಾವಂ ॥ 

ಪ್ರಥೆ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಹನಂ | 

ಪೃಹಗ್ನಿನಾ ನಾ ಯುತೆೇೇಂತೆರೇಣ ವಿನಾರ್ಥಂ ಃ ೧೧1 



ವೆರ್ಗಂ] ಸಾವತಾನ್ಯಕಾಂಡೆಂ 

ಉಪೇಂದ್ರ! ಅತಿಸ್ಬು ಬಂ ಪ್ರಖೈೆ ವಿನಿಕಿತಾರ್ಥಂ | 

ಪ್ರತೀತಿ ಶಬ್ದಂ | ಮುಕ್ತಿಂ ॥ 

ವಿತರ್ಕಸಂದೇಹ ವಿಕಲ್ಪ್ಬಶಂಕಾ | 

ಮತಿಭ್ರಮಾಖ್ಯಂ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಿತಾರ್ಥಂ 

ಕಂ।॥ ಅರ ಮಹ್ನ್ನಾಯ ಹ್ಲೆಪ್ರಂ | 

ತ್ಹರಿತಂ ದ್ರಾಜ್ಯಾಂತ್ರ್ು ರುಡಿತಿ ಲಶುಖ ಶೀತಂ ಸ॥ 

ತ್ದರ ವಾಶಂ ಚೆಚ್ಚರಂ ತಂಂ | 

ಚಿರ ವಂತಿಖಪೇಳೆಂ ಶನೈಃ ಏಳೆಂಬಿಂ ಮಂದಂ 

ರಹ ಹಮೇಶಕಾಂತಂ ವಿಜನಂ | 

ರಹಸ್ಯ ಮಾವಿಪ್ಟೃತಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪ್ರಕ ವಂ ॥ 

ಹುಹನಾ ಶಾಶ್ಯಂ ಡೆಂಭಂ ! 

ಗಹನಂ ಕವ್ಚೆಂ ಸಘೋರ ಮಂತದು ಕಚ್ಚ 

ಸವ್ಯಂ ವಾವಂಶರೀರ ಮೆ! 

ಸವ್ಯಂ ದಹಣವಿಭಾಗ ಮುಕ್ಕು ವಿಖ್ಮಂ ॥ 

ಭೆ ವ್ಯಾಸಾಖ ವಂದಗಲಂ ! 

ಸು (ವ ಸ್ವ) ಫ್ ೦ ದೈತುಣ್ಯ್ ವಾಮ ಮೇಯ ಗಾಯಾಮಂ 

ಆಪೇಶಂ ಸಂರಂಭಂ | 

ವ್ಯ ವೈತ್ತಿ ನಿವೃ ಈ ವಿಖ್ವೈ ವಂಂದ ಮೆರೆಂ ಪ್ರ! 

ಸತ್ಮಾವ ಮದವ (ಸ)ರ ಮಾಕಾ! 

ರಾವ್ಯತಿ ೦ರುವಕಿತ್ಸ ಮಿಂಗಿತಂ ತಂ ನಿಂಗಂ 

ಮಪಹಾರೆಂ ಪರಿಮಳೆಂ ವಿಮೆರ್ದಂ ಕ್ಷೋದಂ॥ 

ತಿಜೆ ಸಂಸರ್ಗ ಂ ಮೇಳೆಕ್ | 

ಜುಂಪಕ್ರವಂಂ ಪ್ರಕ್ರವಂಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಣಂರಂಂ 
1364—15 
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॥ ೧.೨೦ ॥ 

॥ ೧೩ ॥ 

॥ ೧೪ ॥ 

8 RI 

| ೧೬ Hf 

| ೧೩% 



114 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ 

ಶಂ! ದೋವ. ವಪರಾಧ ವಾಗಮ! 

ಅಕ್ಕರ ॥ 

ಶೇಮಂ ನ್ಯಹ್ನೆಂ ವಿಯೋಗ ವಿಧುರಾಖ್ಯಂ ಎ! 
ಶ್ಲೇಪಂ ಪರಿರಂಭೆಣ [ಸೆಂ | 

ಶ್ಲೇಮೆಮೆ ದುಪಗ್ಳಾಹನೆಂ] ಪರಿಮ್ನೊಂಗಾರ್ಥಂ 

ಉಪವಾಸ ಮಾೌಪವಪ್ತಂ | 

ಕೃಬಾಮುಕ್ಂಪಂ ದಯೆ ಸ್ಳುಣಾಖ್ಲಂ ಕರುಣಂ ॥ 

ಉಪಜಾಕಹಂ ಬೇದಂ ಕ್ರೀ | 

ತ್ರವಾಹ್ಹ್ಹಯಂ ವ್ರೀಡೆ ಲಜ್ಜ ಯೆನೆ ಮಂದಾಕ್ಷಂ 

ಅಪವಾರಿತಂ ತಿರೋಹಿತ 

ಮಿನದ್ದಂ ಬಹಿತ ಮಾದುದತ್ರಂ ಕೋಣಂ॥ 

ಸ್ಪಪನಂ ಸಪ್ಹಾಪಂ ತ್್ ರಂ | 

ವಪನಂ ವಖುಂಡನ ಮುದಲುಕಗೆ ಭದ್ರಾಕರಣಂ 

ಲವ ವಂಭಿಲಾವಂ ಲವನೆಂ | 

ಪವನಂ ನಿವಶ್ಬಾವ ಮಂಂತೆ ಪವ ವೆಂವಲೋಪಂ ॥ 

ಪ್ರವಿನಾಶ ಮದರ್ಶೇವ ಮಣ | 

ಸೆ ವರ್ಥನಂ ಛೇದನೆಂ ನಿಕರ್ತನ ನಾಮಂ 

[-ಐ ವಿಶೇವ್ಯೆ 

॥ ow” ॥8 

Hl ೧೯ ॥ 

1 _oo | 

1 ಎಣ ಔ 

ಸೊತಿ ಪ್ರಸವನಂ ಪ್ರಸರೆಂ ವಿಸರ್ಪ ಣಂ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಪರಿಣಾವಂ ವಂದು ವಿಳ್ಾರೆಂ | 

ಸ್ಲೂತಿ ನೀವನಂ ನಿಷ್ಣ್ಯೂತಿ ನಿಪ್ಠೇವನ ಮಾ 
$ 

ಸ್ಯೈಪ್ಲೋಮಂ ಭಿದೆ ಸ್ಫುಟನ ಮಕ್ಕುಂ ॥ 

ಸಾತಿ ಯದವಸಾನಂರ್ಥಂ ತದ್ದಿಸಂಸ್ಥಿಮಿತೈವಸಾ್ಸಾಭಿಧಾನಂ? | 

ಸ್ಫಾತಿ ರತಷ್ಟಣ ಸ್ವರಣ ಪಂರ್ಯಾ ಯುಂ ಸರಪರಾಯಂ ವಿಪತ್ಸಂ? ೦ಯಗ್೨೦ ೦1.8 

fo) ಉತ್ಕಲಿಕಾ ರತಿ ರಣರಣ | 

ಕೋತ್ಕಂಠಾಯೆಲ್ಲಕಾಖ್ಯ ಮೇಂ ಗೌತ್ಸುಳ್ಯಂ H 

ಸೋತ್ವೆಂಶೆಂ ಕರ ಮುನ್ಶನ ! 

ನುತ್ಕಂ ವಿಮನಸ್ಯ ಮತ್ಮವಳೆ ನವನಕ್ಕುಂ 8 2೩ 



ವೆರ್ಗಂ] ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡಂ 118 
ಹೋ ತಿನ ನಾರಾ ನಾನಾನಾ ಸಾಕಾ ಘಾ ಘ)ಘೂ ಉೌೂೌಘುೌ ಪಾ ಗೂ ಜಲ ಕ 

ಘಂ ಉರರೀಕರಣವಂು ಮರೀ | 

ತೆರಣವೆಖ ಮಂಂಗೀ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಹಂ ನೀಪತ್ರಾ ॥ 

ಪರಣ ಮದಿವ್ಯಥನ? ಮಿ | 

ಕರಣಂ ನಿರಸನ ಮುಖಾಶ್ರಯಂ ಸಂಶ್ರಯಣಂ 

ಆದ್ಯಜ್ಞಾನ ಮುಪರ್ಚ್ನ ಮು | 

ಹೋದ್ಯಮ ಮುತಶ್ಸಹವ್ಚತ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮತ ಸಂ॥ 

ವೇದ್ಯಂ ಪೇದನಿ ಯೆನಿಕಂಂ | 

ಚೋದ್ಯ ಮುದಂ ಶ್ವ್ಚರ್ಯ ಮಂದ್ಮುತೆಂ ಚಿತ್ರರ್ಹಂ 

ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆ ತನನಂತಪ್ಪುದು | 

ವಿಪಾರಂ ಶಬ್ದ ವಿಷಯೆಮಾದಂದಕ್ಪಿಂ | 

ವಿಸ್ತರ ಮಂಬೀಶಬ್ದಂ | 

ವಾಸವ ಹೆಂಂದಅ ಗೆ ವಸ್ತು ತತ್ನುನ್ಸಿತಿಯಂ 

ಚೇತನೆ ಚೈತನ್ಯಂ [ತಾಂ] ನಿ! 

ರ್ಹೇತುಕ ಮೆತ್ಕುಂ ಯದೃ್ಭಚ್ಛೆ ದಾರ್ಡ್ಸ್ಯಂ ದ್ರಡಿವಂಂ ॥ 

ವೀತಿಮ ಮೆನೆ ವೀತತ್ತೂಂ | 

ಶ್ಹೇತಿಮ ಮದು ಶ್್ನ್ಸ್ಸ್ಯ ಮಸಿತಿಮೆಂಂ ಕ್ಸಪ್ಲತ್ನುಂ 

ಗಶಿಮ ಮದು ತಾಂ ಗಂರುತ್ತಾಂ | 

ಸ್ಸಿರಭೂವಂ ಸ್ಟೇಮ ಮಣಿಮು ಮೆಂಬು ದಣುತ್ಹುಂ ॥ 

ವರಿಮೆ ಮುರುತ್ತಂ ಕೃಕಿವಂ | 

ವರಕ್ಸಶತೆ ಪೃಹುತ್ಹು ಮೆಂಬುದಕ್ಪ್ಪಂ ಪ್ರಥಿಮಂ 

ದ್ರಾಫಿವು ಮಕ್್ವಂ ಬತ್ರಾಂಶುತೆ | 

ಲಾಳುವ ಮದು ಲಫಿಖತೆ ಬಂಹಿವಂಂ ಬಹಂಲತ್ವೆಂ ॥ 

ಮೋಶುತೆ ತಾಂ ವೈಯರ್ಥ್ಹ್ಯ್ಯಂ | 

ಶ್ಲಾಫಿಮ ಮೊಂಬುದು ಗುಣಪ್ರಶಂಸಾ ವಚನಂ 

| ೦೪ ॥ 

॥ ox ॥ 

| oe ॥ 

1 ಎಪಿ. ॥ 

1 ow? 

| ೯-1 



116 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೂ! ಶಂ [ವಿಶೇವ್ಯ 

ಈಂ॥ ಜ್ಞಾಕಿತ್ದಂ ತಂ ನಕ್ಟಿಂ | 

ಜ್ಞಾತೇಯಂ ರಾವಾಣೀಯಂಕಂ ರವಮ್ಯುತ್ತ್ವಂ H 

ಸೆಪ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ಯಂ ಸಪ್ವಾಧೀನೆಂ | 

ಚಾತುರ್ಯಂ ಬಗೆಗೆ ಚಾತುರೀಪಯಾ ಯಂ H ao 

ಪರಗಮನಂ ಬಾರಾಯಣ | 

ಪರಾಯಣೋಬಿಎಖ್ಯ ಮುಖಕರಿಗೆ ಪಾ ಕಲ್ಕ್ಯಾರ್ಥಂ ॥ 

ವಿರಚನೆ ಸಂದೆರ್ಭಂ ಗ್ರಥ | 

ನೆ [ರೀತಿ] ಗುಂಪನ ವೆಂನಿಪ್ಚಿವೇಕಾರ್ಥ್ಹಂಗಳಿ್ | aol 

ಒಂದೊರ್ವರೊಡೆ ನ(ಹಲ) ಕೃತಿ | 

ಯಿಂದಂ ಮಾಡುವುದು ತಾ ನ(ದ) ಹಮಹಮಿಕೆ ಸ್ಕೈ | 

ತೊಂದಿದ ವಬುದದಿಂದುಅಿದೆಸ । 

ಪಂದ ವುಹೋಪುರುಪಿ ಕಾಸಮಾಖ್ಯಮುದಕ್ಕಾಂ lH ao! 

ಅವಿತರ್ಕಿತೋಪನತ ಮಂ | 

ಥವರ್ತ ಕವಾಯ ಮುವಿಕ್ಟ್ರಬವಾಣೀಯಂ ತ ॥ 

ಅಮೆೇಅಾಾಮು' ದಸವಸಂ ಖ! 

ಲ್ದೂಬಿಲ್ದಸಮಂಯಮಖ ಕ್ಲಿ ಕಂಕತಾಳೆನ್ಯಾಯಂ | ೩೩ 

ಉಪೇಂದ್ರ "ಆತಂತ ವತ್ಯಂತ ವಂತೀವ ಬಾಢಂ | 

ನಿತಾಂತ; ವತ್ಯರ್ಹ ವಾಳಂ ನಿಶಾವಂಂ ॥ 

ಫೃತಂ_ಭ್ರೃಶಂ ನರ್ಭರ ಪೆಂಂದಿಪೆಲ್ಲಂ | 

ಕೃತಕ್ರಿಯಾಭೂಮವಿಶೇ ಹಣಂಗಳ್ I ಒಳ ॥ 

ವಸಂತತಿಲಕಂ1 ಸಂವತಾಸ್ಯವಾಚಿಗಳನೀತೇಅದಿಂದನನ್ಯ 

ಪಾಮಾನ್ಯಮಾಸ್ಯಸುಚರಿತ್ರ ಗುಣಾವತಾರಂ | 

ಸಾಮಾನ್ಯಮಪ್ಪ ಜನವಂಂಂ ತಿಳಿವಂತು ಹೇಲ್ದಿಂ | 

ಧಾಮೊಸಿದರೆಪ್ರಿಂಯನೂತೆಂ ತವಕರ್ಣ ಪೊರಂ 1೩ 



ವರ್ಗಂ] ಪಾವತಾನ್ಯಳಾಂಡ೦ 119 

ಉಕ! ಪಾರೆವಿಚಾರಚಂಚುರೆವುತಿಪ್ರಸರಂ ಪರಿಪಕ್ನಶಾಪ್ರ್ರನಂ 1 

ಸ್ಕಾರ ನುಖೇತಕೌತುಕರಜಂ ವಿದಿತಾಗಮವೇಕವೃತಿ, ಯು ! 

ತ್ಪಾರಿತಮತ್ಸರಂ ಸುಜನವತ್ಸಳೆ ನೆಬ್ಲಿಯು ವಿಶಾತನೆಂದು ಕೈ | 

ವಾರದೆ ಬಣ್ಣಿ ಕರಂ ಪಿಬುಧಮಂಡಳಿ ಪಂಡಿತನಾಗವರ್ಮ್ವುನಂ! ೩೬1 

ಗದ್ಯ. 

ಇದು ವಿವಿಧಜನವಿನೂತಜಿನಪದಾಂಭೋ ಜವರಪ್ರಸಾದೋ 

ತ್ರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನುಗಂಭೀರವಚನರಚನಾಚತುರೆ 

ಘವಿತಾಗುಹೋದಯಂ 

ಕೀ ನಾಗವರ್ಮ 

ವಏರಚಿತಮಪ್ಪ 

ಅಭಿಧಾನವಸು, ಕೋಕದೊಳ" 

ಸಾವತಾನ್ಯಕಾಂಡಂ 

ದ್ದಿತೀಂಯಂ 

ನ್ನ 



ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಎಂ೦ರಂನವಂಃ. 
ನಮಸ್ಸಿದ್ಧೇ ಬ್ರೊ. 

ನಾನಾರ್ಥ ಶಾಂಡಂ 

ತೃತೀಯಂ... 

ಇ ಸಾಸಾರ್ಥ ವರ್ಸಾಂ 

A  .......... 

ಕ್೦ಗೆ ಪಲವುಂ ಶಬ್ಬುಂಗಭ ಹೇ | 

ವಲ ಮಪ್ಪಂತೇ ಕಶಬ್ದುದೊಳ್ ಏರಚಿಸಿದೆಂ ॥ 
ಪಲವರ್ಥ ೦ಗಳೆು (ಖಂ) ವಿ! 

ರ್ಮಲ ಮಪ್ಪಂತೇ ಕಶಬ್ದುದೆಹಳ್ ಏರಚಿಸುಮಂ !೧॥ 

ಜಿನ ರರ್ಹತ್ನ್ಸುಗತದ* ಕಮ | 

ಳನಅಭನು೦ ರಂದ್ರನಂಂ ವೈವ ಕ್ವಿಗಳ್ ಭ॥ 

ಗ್ಗನುಮಖಬಂಜ೦ರೋ ನಿಂವಂಎಂ ಶ೦ | 

ಭೆನಾವಾಕರ್ ಪೊದರು ಮುನಿಲವಮುಂ ವುರುಪಂಖ್ಯರ್ 1 8 

ತವೆ ಗರೌರಿ ಹದೀತಕಔ ಯಂ | 

ತಿವೆ ಯೆಕ್ವುಂ ಕೌಶಿಕ ಹುಂ ಹೆಹಾಕಂ ಮ! 

ಸವವಂ೦ ನ್ ನೆನಿತಎಂಂ | 

ಜವನಂಂ ತಾಂ ವಾಂಯುಮೇಗಂಶುಎತಮುಂ ಯಮವಮಂ ial 

ಪ್ರಭಂವುಂ ದಿನಪತಿಂಶಖ ಪಿಎಂಷಶ್ । 

ಪ್ರಭೆಂವುಂ ತಾರಾಧಿನಾಥಮಂ ರಾಜಾಖ್ಯರ್ 1 

ಪ್ರಭೆಂವುಂ ಭೂಭ್ಮತ್ತ್ವನ೦ರಾ 

ಪ್ರಭೂತನುಂ ಸ್ವಾಖಿಎಸಂಜ್ಣ್ಯಕ್ರ್ ತಂಪಪ್ಪರ್ iY 

ಅವಿ ರೆವಿಯೆಖಂ ಕಲಾಂಯೆಖಂ ಭಾ | 

ನು ವಿಲೋಕ್ವುು ವಂಂಶುಪವಾಲಳಿಂರುಎಂ ವೃತ್ರಂ ಡಂ ॥ 

ವನವನುಂ ಶಿಪುವುಂ *ಖ ಈತ | 

ರುವು ಪೌಗ್ನ್ನಿ೦ತೆಂಎಂ ಸ್ಸ್ಯಾಣಂ ದುದ್ರವಂಂ ಕೀಲಕವೆಖಂ Hf x8 
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ಹೌ 

೦ ಶಲಭೆಂ ಪತಂಗ ವಿನನಂಂ | 

ಜಲನಂ ತಾಂ ಚಿತ್ರಭಾನು ವಿನೆಮುಂ ಭೂಭ್ಯ ॥ 

ತುಲ ಮಡ್ರಿನಾಮವಿನನಂಂ | 

ಜಲಜಾ್ನಂ ಹಂಸ ವಿನಮು ಮೆಂದಅಶಿಗೆ ಬುಧರ್ Heh 

ಮಸ)! ಸುರರ್ಗಂ ಮತಾ 8೪ ಗಂ ಸಂಧಿಸುಗು ಮನಿಮಿಮೂಭಿಖ್ಯೆ ವಿಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಂ! 

ಗರೊಡೆಂಗಂ ಪಹೆಗಳ್ಲಂ ನೆಗಟಲ್ಲೂಮನುಗತಾರ್ಥಂ ಗರುತ್ವಾಹ್ಹವಳಾದಂ | 

ವೆರುಣಂಗಂ ಕ್ರೋ ಮಗಂ ಜಂಬುಕ ನೆನಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾಂತರಂ ತಾನದಕ್ಕ್ಯಾಂ! 

ಧರಣೀದ್ರಂ ಗಲ್ಲ ಮುಬ್ಬಪ್ರತ ತಿಗ(ಮೆಸೆಗುಂ) ಕೂಡೆ ಜೀಮೂತನಾಮಂ 

lI @ 

3 ೦1 ಇಂದ್ರಿಯ ಗಗವೂಂಕಂ ಖಂ! 

ಸೇಂದ್ರಂ ಬ್ರಧ್ಸಾಹ್ದೂಯೆಂ ವಿವಸ್ಟದ್ದೂಚನಂ I 

ಸಾಂಂದ್ರಂಬುಧವಾಚಿ ಕುವಂ ! 

ಚಂದ್ರಂ ಧ್ಹೊನಿ ಸೋಮ ಹೇಮ ನಾಮಕಮಕ್ಕಾಂ {wv | 

ಜ್ಯಿವಾತ್ಸಕ ನೆನೆ ಚಿರಾಯು ವೆಪ್ಪಮಮೆಕ್ಸ್ನಾಂ | 

ಜೀವನ ಹೆಂನೆ ಬಾನೀಯಂ | 

ಜೀವನ ಹೆಂನೆ ಜೀವಿತವ್ಯವುುಂ ಮಂತವ್ಯಂ 1೯ ॥ 

ವೈಂದಾರಕ ಶಬ್ದಂ ನೆಗ! 

ಅಲ್ಲಂ ದಿವಿಜರೊಳೆಂ ಪ್ರಧಾನ ನಪ್ಟಾತನೊಳೆಂ | 

ಸಂಧಂ'ಸಲೆ ವಶಗತಿಯೊಳೆ | 

ಮೊಂದಿದಭಿಸಿತ್ರಾಯದೊಳೆಮನುಸರಿಸಿರ್ಕುಂ ! ೧೦॥ 

ಅಹಿಮಾಂಶು ಮೇತುನಾವಂಂ | 
ವಾಹಿರೆಂ ಸಿಂದು ರಸಪೆರಡೆಂ? ನೀರಾಂಕಂ1 

ದಹನ ಸಿತೇತರ ಪಣ್ಹ್ಂ | 

ಬಹುಳಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಗ್ರಹಾಂಶು ರಕ್ಮಿ ಸೆಮಾಹ್ವಂ ್ಞ cof 
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ಕಂ! ಪ್ರತಿಬಿಂಧನೆವಿಸ್ಲಾರ | 

ದ್ದಿತಯಂ ವಿಷ್ಕಂಭ ಮಂತದಳತ್ವಿಂ ಬೆಸನಂ॥ 

ವ್ಯತಿಮಂಗ ಹೆಂಬಿಪೆರೆಡಂಂ | 

ವ್ಯತಿಕರೆಮೆಕುಂ ಬಹುಶ್ರುತ್ತ್ಯೋತ್ತಿ ಕ್ರಮದಿಂ 

ಧಾವಂಂ ನಿವಾಸ ತೇಜೋ | 

ನಾವಂಂ ಧಿಮ್ಮ್ಯಂ ಗೃಹರ್ಪ್ ಬಾವಕನಾಮಂ | 

ಧಾಮಂ ಪ್ರತೀಪ ಶೋಭನ ! 

ನಾಮೊಂ ಳಾಮೆಂ ವೆಂನೋರಥ ಸ್ಮರಸಾಮಂ 

ಸೊದೆ ಯಮೃತಂ ಹೊದೆ ಲೇಪಂ | 
ವಿಧು ದಮುಜಾರಾತಿ ವಿಧು ಸಂಧಾಸಂಭವನುಂ ॥ 

ವಧು ಸೊಸೆ ವಧು ಸೀಮಂಂತಿನಿ | 
ವಿಧಿ ವೇದಂ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮುಕ್ಚ್ರುಂ ಹೆಸರಿಂ 

ಧನವರುಂ ವಿಕ್ರಮುವಂಂಂ ದ್ರವಿ | 

ಣ ನಾಮಮಾ ರವಿಯು ಮಗ್ನಿಯುಂ;ಬಗೆಯೆ ವಿರೋ | 

ಚನ ಸಂಜ್ಞ ಕಂಗಳೆಭ್ಯೆ | 

ರ್ಚನೆಂಯಯುಂ ಮೂಲ್ಯವಮು ಮದಳುಣ್ಯವೆಂದೆನ (ಲ) ಕಪ್ಬಿಂ 

ಬವರಿಸಂತಂಗಂ೦.......... ೬... 

see ಯಿಲಿದ್ರನೊಳಂ | 

ದವದಾವ ಶಬ್ದವೆರಡೆುಂ 

ಪ್ರವರ್ತಿ ಕುಂ ವನದೊಳೆಂ ವನೋತ್ಸಾಗ್ಸಿಯೊಳಂ 

ತರಣಿ ಬಹಿತ್ರವಖ ವಾನೆವಂ | 

ಪರಿಗ್ರಹಂ ಪೋವ £ವರ್ಗಮುಂ ಕಿತ  ಕೃತಿಂಯುಂ॥ 

ತರುಣಂ ಯವಮುಂ ನವವಂಂ | 

ನರೇಂದ್ರ [ನೆನಲಾಹಿತುಂಡಿ ಕಂ) ಬಾರ್ಥಿವನುಂ 

¥ ೧೨೨ 

॥ eal 

॥ ೧೪ 8 

{cA 

H ೧೬೩ ॥ 

| ೧೩ 8 



ವರ್ಗಂ] 

೫೦ 

ವಾನಾರ್ಹಳಾಂಡೆಂ 

ಬಕಕಾಕಯಂಗಂ ಧಪ್ಟಾಂ್ಞ್ಂ | 

ಶಕಂಂತಿ ಚಾ(ಹು)ದ್ದಯಂ ಶಕುಂತೋಪಿಎಖ್ಸಂ ॥ 

ಸ್ಪಕುಲಪ್ರಥಾನ ಗಜವಾ ! 

ಜಿಕಂಂಜರಂ ವಿಭು ವೃವಾಖ್ಯ ಪುಂಗವ ಮಕ್ಟಾಂ 

121 

॥ av ॥ 

ಚಂ! ದಿವ ಮವಂರಪ್ರಜಾವಸಹವಂುಂ ನಭೆಮುಂ ಹ್ಲೆತಿ ಭೊಮಯುಂ ವಿನಾ | 

ಶವು ಮರಿ ಚಕ್ರ ವಖುಂ ರಿಪುವುಮಂಬರ ಮಂಶುಕ್ವಖಂ ಸುರಾಧ್ದವಂಂ॥ 

ಕವಿ ಸಹ[ಜ] ಪ್ರಸನ್ನವಂತಿಯುಂ ಕಿತನುಂ ಬುಧ ರನ್ನಿತರ್ಕಳೆಂಂ | 

ದಿವಿಜರತಿ ವಂಂತೆ ಪ್ರುಣ್ಯಜನ ರೂರ್ಜಿತಗುಹ್ಯ ಕರುಂ ನಿಶಾಂಾಟರಂಂ1 ೧೯ 1 

oll 

ಇಂ 

ಲೋಕಂ ಜನವಮಂಂಂ ಜಗಮಂಂಂ | 

ನಾಕಂ ದಿವಿಜಾಧಿವಾಸಮುಂ ಕುನಪಥವಂಂ ॥ 

ಶ್ಲೋಕಂ ಯಶವಂಂಂ ಪದ್ದುವಂ । 
ಸೆ 

ಹೋಕಂ ಸತ್ಯಾ ನನು ವುಂಗಂರಮಂಂಂ ತಿನಕಲ್ಟಿಂ 

ಪ್ಫ್ಲ್ಂ [ಪೀ]ರುತ್ವಚ್ಚಂ | 

ನ್ಯಷ್ನಂ ಕ್ಟತಪ್ಪ್ಪವಕ್ಳ್ರಪ್ಹವಾಚಿ ಯದಕ್ಕುಂ॥ 

ಪತ್ರಂ ಗುಕ್ಕಾ ಗರುದ್ದೀಿಕ | 

ಮೃೃಷ್ನಂ ಭಲ್ಲೂಕವಾಚ ಕಾಭಿಖ್ಕಾನಂ 

ಹಾದಿನ ವಏಂಂಚಂ೦ ಸಿಡಿಲಂ೦ । 

ಚೇದಂ ಭಿದೆಯಖಂ ವಿಶೇಖಿವಂಂಂ ವಿಎಶ್ರಣವಮಂಂಂ ॥ 

ಸದು ಮನೋ ಜ್ಞವಖ ಮುಂನದಃಂ । 

ಪದಂ ತುಂರ್ಯಾಂಶ ಮಂಂಫಿ)ಯೆಖಂ ದೀಧಿತಿಯುಂ 

ಖಾತಾಳಂ ವಡೆಬಾಗ್ಗಿ ದೆ | 

ಸೌತಳ ವೆಂಂಬೆರಡೆಂವಂಉಂೆ ಕಾರಿಕೆ ಕ್ಭೃತಿಂಯುಂ ॥ 

ಯಾತನೆಂದುಂ (ತಾ) ಮೈರಡುಂ | 

ಖ್ಯಾತಿ ಶ್ರುತಿದೀಪಿ, ತಾಮೆಯ ಕು ಎಂಪೆರಡೆಂಂ 

1864-16 

| ಎ೦ | 

Il ೧ ಟ 

1 ಎ. 

| al 
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ಫಂ! 

ಮು! ಮರು ಧನ್ನೊಂ ವಂರು ಪರ್ವತಂ ವನ ಮರಣ 

ತೇಜಮು ಮಂತ್ಸವವಂಂ ಮಹ | 

ಮಾಜಿಪರಾ ಜಯವು ಹೂರ್ನ್ವಾ ಯೊದವುಂ ಭೆಂಗಂ 1 

ಪೂಜೋಪಹಾರ ಮುಜೆ ಬಲಿ | 

ಭಾಜನ ವುಪಯೋಗ್ಯಮವಪ್ಪುದುಂ ತಾಂ ಬಾತ್ರಂ ॥ ೦೪ 1 

ತ್ಯಖ್ಯಿಂ ವನಂ ಜೀವೆನಂ | 

ವರ ಮಿಮ್ಮೈಂ ವರ ವಂತ್ತವಂಂ ನಗ ವಂದುರ್ವೀಧ್ರಂ ನಗಂ ಭೊರೆೊಹಂ 

ಶರ[ಮಾಪಂ ಶರ] ಮುಸ್ತ್ರಸಂಹತಿ ರಸಂ ರಾಗಂ ರಸಂ ತಾಂದ್ರವಂ | 

ಕಿರ ಮಗ್ರಂ ಕಿರ ನತ್ತ ವವಾಂಗ ಮಂಗಬ್ಬಂ ವರ್ಮ ಮುಬ್ಬಂ ಫುನಂ॥ ೨೫4 

Fol ಶರದಾಖ್ಯಂ ಖುತುವುಂ ವ! 

ತ್ಸರವುುಂ ಸಾರಂಗ ಮೇಣವಖಂ ಚಾತಕಮಂಂಂ ॥ 

ಗಂರು ಬಿಣ್ಣಿ ತಪ್ಪುದುಂ ದು ! 

ರ್ಧರಮೆಖಂ ದುಂದುಭಿ ವ್ರಿದಂಗವೆಖಂ ಪಾಸಸೆಯುಂ H oe 

ಅಯಾ ಮೋತ್ಮರಕಾಲ ಮಂ 

ದಾಯತಿ ಯೆಂಬುದದೆನಿಕ್ಕಾ ವುದರಾಭಿ॥ 

ಬಾಯ ಸಮಾಹ್ವಂಯ ಮಾಶಯ । | 

ಮಾಯೆತನೋದ್ದೇ ಶಬಾದಪಂ ತಾಂ ಚೈತ್ಯಂ | ೨೦೭ ॥ 

ದಂರಿತ ಮಪರಾಧ ಮೆಂಬೀ | 

ಯೆರಡುಃು ಮವಾಗಸ್ಸಮಾಟ್ಟೆ ಯಾಂ ತಾಳ್ಲಿ ಕರಿಂ ಗ್ಗ 
ಬ್ರ 

ಪರಿಚಯ ಮಭ್ಯೆರ್ಥನೆ ಹೆಂ | 

ಬಿರಡೆಂ0,.... ಎರ ವಾಚಿಗಳ್ ತಾವಕ್ರಿಂ 1 ov 1 

ಕಚ್ಚು ಮತಿಕ್ಟ್ಛ್ರ ಗಹನಂ! 

ದಿಮ್ಮೈಂ ತೂ ನೇಅಕಿಗೆ ಕಾಲದೈವಾಖ್ಯಾನಂ ಕ 

ರಿಮ್ಮೈಂ ವಾವಾಶುಭದ ವಂ। 

ರಿಮ್ಮೆಂ ಮತ್ತದು ಶುಭಾಶುಭಾತ್ಕ್ವಕ ಮಕ್್ಟಂ | ೨೯ | 
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ಈಂಗೆ ತ್ರವು ಸೀನ,.,...ನಾಮಂ | 

ಕ್ಛೃಪೀದ ಮುದರಾಂ(ಬು) ವಾಚಿ ವಿಟಪಂ ಕಿಲೂಳ 4 

ಚಿಪಸಂಜ್ಮ? ಫ್ ಹುದ ಮೇಂತದು | 

ನೃಪೇಂದ್ರಚಿಹ್ನು ಪ್ರಥಾನವಾಚಕ ಮಕ್ಕುಂ 

ಸಾಯ ಕಮಜಹಿಂದುಂಂ ಶರವಂುಂ | 

ಸಾಯಕ ವಬ್ಬಾಭಿಧಾನವಂುಂ ವ್ರೀಹಿಯು ವಾಟ 

ಮ್ನಾಯಂ ಕಂಲವಮೆಖಂ ಶ್ರುತಿಯ | 

ದಾಯಾದಂ ಪುತ್ರನುಂ ಸಹಿಂಡೆನು ಮಕ್ತುಂ 

ಕಲ್ಬಂ ಯಖಗಕಿಹ್ಟೆಗಳೊಳ್ | 

ತೆಲ್ವಂ ಶಯ್ಯಾಟ್ಟ್ರದಾರರೊಫಥ*್ ತರ್ಕಂ೦ಂಸಂ॥ 

ಕಲ್ಬಾಂಗ...... ಸಾಸ?! 

,.....ಪ್ರವಿರಲಾರ್ಹ ದೊಳ್ ವರ್ತಿಸುಗುಂ 

ಸ್ಟೂಲಂ ಜಿಡೆಮುಂ ಪಿರಿದಂಂ | 

ಜಾಲಂ ಸಲೆ ಮೂರ್ಬ ನೆಪ್ಪನುಂ ಡಾಂಭಿಕನಂುಂ ॥ 

ವತೂಲಂ ಮೊದಲುಂ ಶೇಸಿಯಂ 1 

ಸೀಲಂ ಸುಚರಿತ್ರಮಖಂ ಸ್ವಭಾವವು ಮುಕ್ತಿಂ 

|i aol 

| an 1 

| Ao 

! ೩೩ 

ಮಃ ಕಳೆಥೌತಂ ತಪನೀಯರೂಪ್ಯಂಯುಗದೊಥ$್ ದ್ದಾಂದ್ದೂಂ ದ್ವುಂರುದ್ದೋ ಮದೆೊಳ್। 

ವಿಲಂಕುಂ ನಾಶಯುಗಾಂತದೋೊಳ*್ ಕದಳಿ ರೆಂಭಾವೈಜಯಂತ್ಯಿ ಯೊ ॥ 

ಕಲ ಮನ್ಸಾಯ ಸಮೂಹದೊಳ* ದರ ಮತಿತ್ರಾಸಾವಂದಂ ದೇಶದೊಫ* | 

ಕಲಹಂ ಹೋಶಸಮಾಕದೋೊಳ್ ವಸತಿ ದೋಪವಾವಾಸದೊಫಥ* ವರ್ತಿ ಕುಂ 

ಈೆ॥ೈ ಅವದಾತಂ ತಾ ನಮಂಳಿನ । 

ವಂವದಾತಂ ಶುದ್ಭಗೌೌರವರ್ಣವಖ ಮುಕ್ಕುಂ॥ 

ಪವನಂ ಮಾರುತ ನಾವಂಂ | 

ಪವನ ಮೆನಿಕ್ಕಾಂ ಕುಭಾಳವಾಕ ಸ್ಥಾನಂ 

| av 

1! ೩೫೪ ॥ 
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ಕಂ॥ ಅಭಿಜಾತಂ ತಾಂ ಲಬ್ಧನು | 

ಮುಭಿವಿನುತಕುಳಪ್ರಸೂತನಂಂ ಬಗೆಗಲದರ್ ॥ 

ಅಭಿಜನ ಮೆನೆ ಸಲ್ಲುಂ ಜ | 

ನ್ಹುಭೂಮಿಯುಂ ಪೆಂಪುವೆತ್ತ ಕುಲದುನ್ನ ತಿಯುಂ lal 

ಗಂಧಂ ಲೇಖಾಮೋದಂ | 

ಗಂಧಂ ವೆನೆ ಮಖತ್ಸಾಹನಪ್ರಕಾ ಶನವೆಚನೆಂ 1 

ಸ್ವಂಧಂ ವೆಹತ್ತ್ರ ಕಾಂಡೆಂ | 

ಬಂಧುರ ವಾನಮ್ರಕಮ್ರ ಪ್ರವತಿಕ? ಮೆಕ್ಟಿಂ ! ೩೩ ॥ 

1 

ಮಸ್ರಟ 

ರಿಂ ಕಾ ಕೇಭೆಗಂಡೆಸ್ಥಳಿಗಳನೆರಡೆ೨ಂ ಬಾಸ್ಸುಮೂಮ್ತಾಶು)ಗಳ್ ತಾ! 

ಮೆರಡೆುಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರಮೋದಂ ಪ್ರಣಯ ಹೆರಡು ಮೋ ಜೋ ಬಲಂ ದೀಪ್ಮಿಯೆಂಬೀ | 

ಯೆರಡೆಖಂ ದು ಮ್ಲೆಂ ಧನಂ ವಿಕ್ರಮ ಮೆನಿಪೆರಡೆಂಂ ಹೇತಿ ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಚಿ ಯೆಂದಿಂ | 
ಸ್ರ 

ತೆರೆಡುಂ ಜಾಳಂ ಗವಾಹ್ಮಂ ಕಪಬವಖಮೆರಡೆಂ ಯೆಂಬರಾ? ನಿರಂಕ್ತ್ಮಿತ್ರರ್1೩%೧॥ 

೦ ವೆಲ್ಪಲವಮಖಂ ಶಕಲವಮಿ ಮೆಮು | 

ಶಲ್ಯಂಗಳ್ ಕಲಿಯೆ ದಂಭವಖಂ ತಿಲ್ಜು ಮಮುಂ 

ಕಲಂ ಗಳೇಗಳುಂ ಹಿಂ | 

ಜಲ್ಕಂಗಳು ಮನ್ಮವಅಂಗೆ ಪೇಶ್ಷಾಶ್ಸ್ಂಗಳ್? Ii ar ॥ 

ಸ್ಮಂಭಂ ಜಡೆತಾ ಸ್ಲೂಣಾ | 

ರ್ಥಂ ಭೂರಿಶ್ರುತಿ ಸುವರ್ಣ ಬಿಹುಳಾಖ್ಯಂ ವ್ಯಾ 1 

ಜೃಂಭಂ ವಿಕಾಸಜೇಹ್ಯ್ಯೂ | 

ರ್ಥಂ ಭದ್ರಮದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ 1 ೪೮ I 

ಅನುವರ್ತ ನದೊಳ*್ ಗಮನದೊ | 

ಛಮುಸರಿಕುಂ ಯಾತ್ರೆ ಯೆಂಬ ಶಬ್ದಂ ಪಜೆ, 1 

ಧ್ವಾನಿಗೌರವದೊಳವಮೊಡೆನಂಂ | 

ದಿನಿಯತವಂದೆ ನೆಗಲ್ಲ ಮಂತೆ ಬಾಂಕಾರ್ಥದೆೊೊಳಂ ? 1೪೧1 
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ಕಂ! ಸರ್ಗಸ್ತಭಾವವಾಚಿ ನಿ! 

ಸರ್ಗಂ ಥನಕನಕವಾಚಕಂ ರೈ ಶಬ್ದಂ 8 

ದುರ್ಗಂ ದುರ್ಗ ಮು ವಿಬಿನಂ | 

ಮಾರ್ಗ ಹ್ಲೆಪಫ್ಪ್ಟಭಿಧಾನ ಮಳಕಲ್ವಂ ವರ್ತ್ನ್ವಂ 

ತಿಲಚೂರ್ಣವಂ ಮಾಮಿಬನವಂರಂ | 

ಪಲಲಂ ಜಲರಹಿತಮಹಿಂಯು ವತಾಮಿಬೆ.ವುಂಂ ೫೨೦ 8್ಕ 

ಗಲಮಂಂ ಕರ್ನಿ ಚತುಷ್ಟಯ | 

ತುಲನವಂಂ ಮವಮಾವಿಂವ ವಯು ವಂಖಳಠಿಗೆ ತುಂ ಪಲ ಮೆನಿಕುಂ 

ಶಾಣವಂದು ನಿಕಬೆವಖಂ ಪರಿ | 

ವತಾಣಮುಮೆರಡೆಂಂ 8ಳೀಮುಖಂ ಬಬಟ್ರದವಮುಂ ॥ 

ಬಾಣವಂ ಮಂಂತೆರಡಂಂ ನಿ! 

ರ್ವಾಣಂ ನಿರ್ವ ತಿಂಯು ಮಂತಗಮೆನ ವಪೆರಡೆುಂ 

ಅನುಬಂಧ ಏಿಶ್ರಾರಬ್ಬದೊ | 

ಳತಕುವರ್ತಿಯೆನೆ ಗುಣೆನಕವಖಂ? ದೋಖುವಖ ಮಿ ॥ 

ನ್ಹೈನುಭಾವಂ ತೋಜ್ಯ ಎಳೆ | 

ಮಾನದ ವಿನಿರ್ನ ಯಂ,,. ಪ್ರಭ ವವಖುಮಕ್್ನಿಂ 

ಅವಸರೆವಖಂ ವಿಸರಮುಮು । 

ಜಿ ವಾರೆಮಂಖುಪ್ರವಾಹವವಖ ವೈಂದವುಮಂ ॥ 

ತವು ತಾಮೋಶಕುಂ ಸಂಘಾ ! 

ತಮೊಂದಿದ ಸನ್ನಿವೇಶವಖಂ ಸಂಸ್ಕೂಂರುಂ 

ಕ9ಾಲವಂಂ ಮೆವಧಿಯಖ ಹೆರಡೆಂಂ | 

ಮೇಳಾಭಿಬಖ್ಯಂ ಹಿನೀಟಿವೆಖಂ ಸಂಯತ ಕೇ 

ಶಾಳಿಯು ಮಂಂತವು ಮ್ೌಳಿ ಈ! 

ರಾಳೆಂ ದಂತುರೆಮು(ಮಖ) ಚ್ಚಮೆಂಂ ತಾನಕ'ತೃಿಂ 

ll Ue f 

H Ya | 

} vv 

H Wael 

8 ve ॥ 

| Ye | 
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೦! 

ವೋಾಳಿವೀ! 

ತ್ 

ಪ್ರಕಬೆಂ ವಿಶಾಳಮದು ತಾಂ | 

ಏಕರಾಳಮು ಮಾ ಸ್ಹಿಯತ್ನ್ನಮುಂ ಸಂಕಟವಂಂಂ॥ 

ಶಕುನಂ ನಿಮಿತ್ಮಮೆಂಬರ | 
ಐಳಾಯವಂಳಂ ಕಂಬಕಾಖ್ಯವಂರಿಯಖಂ ವಂ 

ಸಾವಭೃತಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ | 

ಶೇವಳೆ ಮೆಂಬುದದೆನಿಕ್ಕೂ ಮನವು ನಿಯತಂ ॥ 
ಕೇವಳೆಮುಖ್ಯಾನ್ಯತರ.! 

ತ್ರೈವಾಚಕ ಮೇಕಶಬ್ಬ ವಂದು ತಾನಕ್ಕ್ಂ 

ಅವನಿರಂಹವಿಶಾಳಸ್ಕಂಥದೇಶಂ ಪ್ರಕಾಂಡೆಂ 

ಪ್ರವರೆಗುಣನಿಕಾಯಶ್ಲಾಫ್ಯಾನೆಂ ತಾಂ ಪ್ರಕಾಂಡೆಂ t 

ಯಖವೆತಿಜಕುನೆವಪ್ರ್ರಗ್ರಂಥಿ ನೀವೀಸಮಾಖ್ಯಂ | 

ವ್ಯವಹೃತಿಗತೆಮೂಲದ್ರವ್ಯಮುಂ ನೀವಿ ಯೆಕಪ್ಬಿಂ 

ರಾಗಂ ಮುದವಖಂ ಕೆಂಪುಂ | 

ಯೋಗಂ ಧ್ಯಾನೋಪ ಯೋಗಮುಂ ಸಂಗತಿಯೂಂ ಗ 

ಪೂಗಂ ವ್ರಜಮೂಂ ಕೌಂಗುಂ | 

ವೇಗಂ ಜವಮುಂ ಜಲಪ್ರವೂಹವಖ ಮೆಕ್ಸುಂ 

ಸಾರಮದುತ್ಯಬ್ಚಬಲಂ | 

ಸಾರಂ ನನ್ಯಾಯಾನಪೇತಮುಂ ತಾನಕ್್ಟಂ ॥ 

ಸಾರದ (ಮೆ)ನಿಕು ಮಧ್ಯಂ | 

ಸಾರದ ಮುಕನ್ಯಂವಿಶುದ್ಧಮುಂ ಮುನಿಮತವಮುಂ 

ತರಳೆಂ ಚಂಚಲ ರೂಪಂ | 

ತರೆಳೆಂ ಹಾರೋಪನದ್ದಮಧ್ಯಮರತ್ನುಂ | 

ಸೆರೆಳೆಂ ಯಜ ಸ್ವಭಾವಂ | 

ಸರಳಂ ಭೂರುಹವಿಶೇ ವವಚನಮದಕ್ಕಾಂ 

8೪೪ -॥ 

1೪೯ ॥ 

| xo 

{ “ol 

| ws 

1 x4 ॥ 
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ಘಂ! ಕೀಲಕಸಂಭೃತ ವಂವಪಟು ಈ! 

ಕೂಲಂ ತುವ ಪಕ್ಕ್ನಿಂಯುಂ ಕಂಕೂಳೆ ಮೆನಿಕನ್ವಿಂ ॥ 

ಕಲಂ ಸಂಯೋಗಾರ್ಥನಿ | 

ಕಾಳಿನ. ಮವರ್ಣವರ್ಣವಮಖುಂ?ಿ ತಾನಕ್ಟ್ರುಂ H RY 

ಆರ್ತಿ ಮನಃಪೀಡಾಟನಿ | 

ವಾರ್ತಂ ನೀರೋಗ ಫಲ್ಲು ವಾರ್ತಮು ಮಕತ್ಕುಂ॥ 

ಮೂರ್ತಿ ಕುವ ಕಠಿನವಹೆರಡೆಂಂ | 

ವಾರ್ತೆ ಜನಶ್ರುತಿಯಂ ಮನ್ಮದಂಜೀವನವಂುಂ UN, 

ಆಕೇಶ್ಯಬ್ಬು ಮದಿಬ್ಸಾ ! 

ರ್ಧಾ ಶಂಸನವಖಂ ಭು(ಜಂ) ಗದಂ(ವ್ಕ್ರೈವಂಂ) ಮು ಕ್ಯಂ ॥ 

ನಾ.ಶ,,, ಪದಾನವ್ಯುಪ | 

ದೇಶವು ಮರ್ಥಾಪಗಮ ಮದುಂ ತಾನೆಕ್ಟಿಂ Hel 

ವಿದ್ದಂ ಸೂಚ್ಯ್ಯಾಭಿಮುಖಾ 

ಯುದ್ಧಂ ಸಾದೃಶ್ಯವುಪ್ಭುದುಂ ತಾಂ ವಿದ ಗ 

ಬದ್ದಂ ಹಿತ ಹೆನಿಕಂಂ ಸಂ! 

ಶುದ್ಧೋ[ಪಳೆಕಾ] ಶವರ್ಣ ಮಪ್ಪುದಂಂ ಸಿತ ವೆನಿಕುಂ | x2 ॥ 

ಮಂಟಿಸ)॥ ಸಲಿಲಕ್ಕ್ಂ ಪಾಲ್ಲುನೆತ್ತೆ ೦ ಬವರಿಪುವು ಪಯಸ್ಸೃಂಜ್ಞ ಬಾಲ್ಯಾದ್ಯವಸ್ಥಾ | 

ವಲಿಗಂ ಪಷ್ನೆವ್ರಜಕ್ಕಂ ಬಗೆಗ ವಯಸಾ (ಭಿಖ್ಕೆ) ಯಂ ಸಾಮಗಳ್ಲೆಂ ॥ 

ವಲಯಕ್ಕಂತೋರ್ಪ್ಪ ವೋ ರೆಂತಿರೆ ಕಬಕಸವತಾ ಭಿಖ್ಯೆಂಯುಂಂ ಜಾತಳೌತೂ! 

ಹಲಕಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಯ ಪ್ರತತಿಗ ವವಾಗರ್ಗಂ ಕೌತುಕೋ ನಶ್ಚ್ಟಿಮ 

ಡೇೇಯಂ ೃ1 ೫ %-॥ 

ಕಂ! ಯಾಚಕವರ್ಗಳಕ್ಕಂ ನಾ। 

ರಾಚಕ್ಕಂ ಮಾರ್ಗಣತಫಿಂಕ [ಮದು ರಾಸಪ್ಟ್ರೈಕ್ಟಂ] N 

ಗೋಚರೆದೆಡೆಗಂ ವಿಮಂಯೆಂ | 

ವಾಚಕ್ದೆಂದೇಕೀ ಗೆ ವಸ್ತು ತತ್ಪ್ಸಿತಿಯಿಂ 1 x61 
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ಕಂ ವಗರ ವಣಿಕ್ಟಥೆ ನಾವಂಂ | 

೪ಗವಮಂಂ ಪರ್ಯಾಸಿಕಾಖ್ಯೆಯೋ( ಥ್ ಶಯನದೆೊಳೆಂ] ॥ 

ನೆಗಲಿ್ಲಂ ಪಂರ್ಚು ೦ಕಾಖ್ಯ್ಯಂ | 

ಭೆಗಶಬ್ದಂ ಜ್ಞಾನ ಯೋನಿ ಯೆತ್ನೋಬಿಎಖ್ಯಂ | ಆ೦॥ 

ಸಲೆ ವ್ಯವನಂವಂಂ ಗೋ | 

ಕಠಲಖಾಲನು ಮಳಿಂತೆ ಸೂದನಂಂ ವಲ್ಲಭ ನೊ ॥ 

ಲ್ಲೊಲಿಸಿದನಂ೦ ಪತಿಯುಂ ಕೀ | 

ವಲಂ ದಿವಾತಕೀರ್ತಿ ಪೊಲೆಯೆಮಂ ನಾಪಿತನಂ೦ಂ 1 él 

! 

ಅನುಕೂಲಂ ಸರಳ ನೆನಿ । 

ಪ್ಸನಂತವಂ ದಹ್ನೆಣಂ ಕರಂ ದಹ್ಲ ನರೋ 1 

ಗ ನೆನಿಪ್ಪವನಅ೨ಗುಂಟು? | 

ವನಾರತಂ ದಾನಿ ಪಿರಿಯನೆನಿಪ[(ನುದ೨]ರಂ él 

ಅವಧೂಮಹಪ್ಪಣನಂ ಕಪ! 

ಟವೃತ್ತಿಯೆಪ್ಪವನ ಮಲಂ ಸೆ ಕ್ರ್ಟೊೋಟಬಕನುಂ ॥ 

ಬವರಿಸೆ ಭಾವಜ್ಜ್ಜನಂ ವಂಲ | 

ಸುವಮಮ(ಣಂ) ಲೋಕಿತಾಹ್ಪಂಯಂ ತಾನಪ್ಪರ್ ₹8 ೬ಬ ॥ 

ಅವಧಿಯೆನಿ ತ್ವಂ ಸೀಮೆಯ । 

ಮವಧಿಸಕ್ಕಾನವಂಂ ಮಗಾಥ ಮೆಂಬುದೆನಿಕಪ್ಬಿಂ ॥ 

ಜ್ ವತಲಸ್ಪರ್ಶವಂು 

ಮವಧೂ? ಪೆನಿಕನ್ಫಿಂ ಕ್ರಪ್ಲುವಖ ಕಲ್ಯ ಪವಂಂಂ 1 «9 

ಚಂ॥ ಮಳ ಮಳು'ಮುಂ ಪೊದಂಶ್ಟೂ ಗೆದ ಕಟ್ಟಮು ಮರ್ಚಿ ಕಿಖಾಳಿಯಖಂ ಕರಾ। 

ವಳಿಗಳು ವಂಭ್ರ ಮಬ್ಬಪಹವಂಂಂ ಶುರವಂಂಂ ಸವಿಶುದ್ದವಪ್ಪುವು 1 

ಜ್ಜ ಎಳೆನಮು ಮರ್ವ, ಮಶ್ಚವಂ ಮವಪ್ಪು?ವಂಶಂಿ ಮೇಯಾಖವಖಂ ಮಹೋ 

ತ್ರಳಸಖನಂಂ ಚಿರಂಟಿಕೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಯಪ್ಪವಳುಂ ವಂಯಸ್ಸೆಂಯಖಂ | 4x1 
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ನಂ ಆಳಿ ಪಬಿಯಖುಂ ಹೊದಲುಕ್ಸಿಸೆ 

ವಾಳಿಯು ಮಾಲೋಕಮಲಯಗೆ ಬೆಳೆಗುಂ ದ್ಯಿತಿಯಖಂ l 

ಲೋಳೆಂ ಚಲವಖ ಮತಿಸ್ಟ್ರಹ | 

ಯಾಳುವು ವಖತ್ಹಾಳೆ ನಮಚ್ಚನಖಂ ದಂತುರವಖಂ 1 ೬೬! 

ಶ್ ೌಾಚವಮುದು ರಹಸ್ಕ | 

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯ ದ್ದಾತಯವಾಚಿ ಹೇಫಾಶು್ರತಿ ಬಿ॥ 

ಬ್ಬೋಕಾವಧೀ ರಣಾರ್ಥ್ಹಮಂ ! 

ಳೀಕ ವದನ್ಭತಾಪ್ರಿಯಾಭಿಧಾನ ಮೆಮಕ್್ಟಿಂ 1 «2 1 

ಫಳೆದುರ್ವಿದ ತುಖಿ ದಾನ್ಯ! 

ವಳಿ ಭಕ್ತ್ಕಥಿಸಿಕಂ ಖುಜೆ ಪ್ರುಲಾಕಾಖ್ಯಂಗಳ* ॥ 

ಪುಳೆಕ ಮೆನಿಕತ್ವಿಂ ರತುನೋ | 

ಪಳೆವಖಂ ತಾವಂಪ್ರ ವೃಪ್ಮಿಂಯಖಂ ಕೀಟಿಕಮಂಂ H ಒರಟ 

ಸರಭಥಾಂ ನಿದಿಗ್ದಿ ಕಾಹ್ಹೇಯ 

ಹೆರಡುಂ ಹುುದಠ್ರಾಭಿಧಾನ ವಿವವಖಂಂ[ಸಿಂಹ] ॥ 

ಸ್ಹುರವಖಂ ಹೇಡಾಂಕಂಗಫ್ | 

ಸ್ಹರೆಮಂ ವುಣಸಂಂ ಸವಂಂತಂ ಮದನಾಖ್ಯಂಗಳ್ 1 ೬೪೯. ॥ 

ಜತ್ಯಿವಚನಂ ಭೂಮಿಂ ಧಮ! 

ರ್ಜೀವಾರ್ಥಕ್ ವಂರರ್ಯುಶಬ್ದು ಮದು ತಾನಕನ್ಟುಂ ॥ 

ಕೇವಳವಿಭುಂವಾಶಾರ್ಥಂ । 

ಭಾವ ಹುಭಿಬಿತ್ರಾಯು ಯೋನಿ ನತ್ತಾತ್ಪಾರ್ಥಂ 1೩೦ ॥ೈ 

ಅಕ್ಕ್ರರ। ಜಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಳತಿವಾಚಕ್ಂ ಚಿತ್ರ ಮದ್ಭುತಾಲೇಖ್ಯ ನಂಮಂ | 

ಭೂತಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಭೆಸಿತ ಪ್ರತ್ಕ್ಯಾಯೆನಂ ಥರ್ಮುಂಗುಣಸ್ವುಭಾವವನಚಿ | 

ಸಾತಿ ದಾನಾವಸಾನಾರ್ಥ ವಂತದುಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೃುತ್ಯುವ್ಯವಸ್ಕಾ ಭಿಧಾನಂ 

ವ್ಯೊತಿ ರಷ್ (ಣ)ಸ್ವೆರೆಣ ಪರ್ಯಾಂರುಂ ಸಂಪರಾಂಯಂ ವಿಪತ್ರಂ೦ಂಯುಂ ॥ 

ಗಾಖ್ಯಂ Hl ೩೧ಣ ॥ೈ 

136417 
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ಶಂಟ ಇನ್ಫಿ ಮಖೇಚತ್ಕ್ವಾ ವಚನಂ | 

ದೃಷ್ಟಿ ವಿಳೋಚನ ವಿಚಾರ ದರ್ಶನ ವಚನಂ! 

ವಿಪ್ಕಿ ಫೆಲಸಸ್ಕವಚನೆಂ | 

ದಿಪ್ಭ್ರಿ ಸುಖಾನಂದ ದೈವ ವಚನಮದಕ್ಕಾಂ | 201 

ಭೋಗಂ ವಿಬಯಾಮಭನವರಂ | 

ಭೋಗಂ ನಾಗನ ಶರೀರವೆಖಂ ತತ್ಪಣಮುಂ ॥| 

ನಾಗಂ ಪ್ರಧಾನೆಭೂತಂ | 

ನಾಗಂ ಭೂರುಹವಿಶೇಖಬ.ವಮುಂಂ ಕಂಂಜರವಂಂಂ 2೩ 

(ಕ)ರಿವರ ಗರ್ಜ್ಜತ ತೂರ್ಯ | 

ಸ್ಹರವಖಂ ಸಂರಂಭವಖಂ? ಪೆಸರ್ಚಲ್ ಕಾ ॥ 

ತರಪೆನೆ ಪಡೆಗಂಂ ಬಾವಿನ । 

ಸುರಿದೆರೆಯುಂ ಚೋಳೆಕಮು ಮಲಿಗೆ ಕಂಚಂಕ ಮಳ್ಬಂ | ೩೪॥ 

ಕೀಲಂ ಏನ ದ್ದಿರದಾಂಕಂ | 

ಸಂಲಂ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಜ್ಜ್ವ ತರುಂನಾಮುಂ ಕೀ॥ 

ಲನಿಲ ಮಸ ಕ್ಸ್ಲಿಲಯೆಖಗಂ | 

ವ್ಯಾಲಂ ಶಾಪದ ಭಂಜಂಗವೆಂಂ ಕೂೂರಾರ್ಥಂ 1! 2x 

ಸಾಲಂವೃಕಾಹ್ಪಂರುಂ ಶು ಸ್ಭ್ರ | 

ಗಲ ಪವಗಂಗಳಭೊಫ* ಪ ವಂಗಮಂಶಬ್ದಂ ॥ 
(೧ ೧ಗಿ 

ನಾಲೀಜಂಘಾಖ್ಯೆಯೊಳೆಂ | 

ಶಲೂರದೊಳಂ ಯೆಥೂರ್ಥ ಕಂ ವರ್ತಿಸುಗುಂ | 2೬ | 

ಶಂಕಾರುಕ್ತಾಪಡೆೊಳಾ | 

ತಂಕ ಮದುತ್ಸಂಗ ನಾಮ ಚಿಹ್ನಾಖ್ಯೆಯೆೊಳೆಂ ಕ 

ಆಂಕವಂದಾದಿ ಪ್ರರೋಂಶ ಪಿ! 

ಟಂಕಂಗಳೊಳೆಗ್ರಶಬ್ದವಂ ನಿಗದಿಸುವರ್ 18೭೩1 
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ಘಂ! ನಿರಂತಂ ಪ್ರದಾನ ಚಬೇಬಜ 

ಪರಿಕರೆ ಸಿದ್ದಾಂತ ವಾಚಕಂ ತಾ ನಕ್ಕಾಂ ಕ 

ಪರಿಸಂಖ್ಗೆಯಶೋಶಕಂ ತಾಂ! 
ಟ್ರ 

ಪರಿಗ್ರಹಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಂಬುದಕ್್ಪಿಂ ಗ್ರಂಥಂ fev 

ಭಯೆವಖುಂ ಭೀಕರವಖಂ ಪ್ರತಿ | 

ಭಯ ಮೆನಿಕುಂ ಶಪಹಹೇತುವಿಶ್ನಾಸಂ ಪ್ರ ॥ 

ತ್ಥಂರಯ ಮೆಂಬುದಕ್ಸಾಮಳಅಕಿಗವ । 

ನೆಯವಖಂ ಕಲವು ಮನೊಕವಾಚ್ಯ ಮಹೆರಡೆಂ IH 2 NH 

ಹೇತುಪತಾಕನ ಚಿಹ್ನ್ನೋ | 

ತ್ರ್ಯತೆಂ ರಾಸ್ಟ್ರೃ ಕವಜನ್ಯಮಂಂ ಹುಲಜನವವಂಲಂ ॥ 

ಹೇತು ನಿದಾನಂ ಬೀಜಂ | 

ಮಾತಂಗಂ ಶ್ಹುಪಚಮುಂ ಕರೇ ವುಮಕ್ವಿಂ I vo 

[ವೃಜಿನಂ ಕೇಶ ಮೆನಿಕಪ್ವಂ] | 

ವೈಜಿನಂ ಕ್ಲೇಶಾಳು ವ[ಕ್ರ]ವಾಚಿಯು ಮಕನ್ಸುಂ॥ 

ನಿಜ ವಾತ್ಟೀಯಂ ಸತ್ಯಂ | 

ದ್ದಿಜಾಹ್ಪಂಯಂ ದಂತ ವಿಪ್ರ ವಿಹಗ ಪ್ರಕ್ರಂ ! vol 

ಕ್ರತು ಕೋಪಂ ಬಾಪ್ಪಾಂಬು । 

ಪ್ರತಿರೋಹಥಂ ಮುನ್ಯ್ಯು ಶಬ್ದವಾಚಿ ಯದಕ್ಕುಂ ॥ 

ಹೆತಿರೆಹಮೂಲ ಗುಣಾಜ್ಞಿ | 

ತ್ರಿತಂಯದೊಳಂ ನೇತ್ರಮೆಂಬು ದಕ್ಳ್ಕಿಂ ನಾಮಂ 1 vol 

ಉಪೀಂದ್ರವಜ್ರಂ॥8 ಅಭಿಖ್ಯೆ ಯೆಂದಿಂತಿದು ನಾಮು ಕೀರ್ತಿ | 

ಶುಂಭಾಸಮಾಖ್ಯಾತಿಯನುಂತು ಮಾಲಲವ್ವಂ ॥ 

ವಿಭೊತಿಪದ್ವ್ಯಾವಸ(ದೇ) ವಿಕಾಮ | 

ಶುಭಾವಹಂ ಕ್ರೀ ಶ್ರುತಿ ತಾ ನದಕನಸ್ಳಿಂ 8 va 8 
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ರಾದಾ 

ಕಂ! (ಪ)ಕೃತಿ ಮನೋಹರ ಧರ್ಮ | 
ಹಸರನ ಪರವಂಣು: ಸೆ ಪುಣ್ಯವೆಂದಿಂತಿದು ಮೂ ॥ 

ವಕ ಧರ್ಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಯಾರ್ಥ | 

ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಕವಿವಚೋಕಿ(ಯಿಂ) ವೃಹಶಬ್ಬಂ RV 

ತಂರಗಂ ಗಾಂಯುನರಂಬರ | 

ಚರರೆನೆ ಗಂಧರ್ವ ವಾಚಿ ಶಬ್ದಮತೀವ ॥ 
ತ್ಹರಿತಂ ವಿಭೊತಿ ಪರಮಾ ।ಟ 

ದರೆ ಹೆಂಂಬಿವು ಸಂಭೈವಾಭಿಧಾಯಕ ಮುಕತ್ಸಿಂ Hwa! 

ಪೂವಿಂಗಂ ಪತಾಲತಿಗಂ | 

ದೇವರ್ಕ ಲ್ಲೆಂ ಸಮಂತು ಸುಮುನೋನಾವಂಂ ॥ 

ತಾವರೆಗಂ *ಕರಿಗಂ ಮ್ಯಾ | 

ಫ್ರಾವಳಿಗಂ ಪುಂಡರೀಕ ಮೆಂಬಭಿಧಾನಂ ¥ rl 

ಅಂತರ್ಗ್ಯ ಹಂ ಕುಸೂಲಗ್ಯ | 

ಹನಿಂತರ್ದೇ ಶಂಗಳೆಯೂಗೆ ಕೋ ನೈ ಮದಕನ್ಯಿಂ॥ 

ಧಕ್ದಿಂತೆಂಪ್ರಧೂನಭೂತ ಗು | 

ಣಾಂತರ ರಾಹುತ್ರಯಂ ತಮೋ ಭಿಖ್ಯ್ಯಾನಂ lve 

ದ್ಯೂತಾಹ್ಮ ಖಾರಿಫಳಕ | 

ಖ್ಯಾತಿಪರಂ ತಾ ನದಕುಮುಂತಾಕರ್ಜ್ಬಂ 

ದ್ಯೂತಕ್ರೆಂ ದ್ಯೂತಪ ಪಣಂ । 

ದ್ಳ್ಯೂ ತ ಮೆನಿಪ್ಪುವು "ದುರೋದರೋಬಾಖ್ಯ್ಯಾನಂ 1 ರ ॥ 

ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಹ ಶಬ್ದ 

ವ್ರಾತದೊಳಂ ಗಾಮ ಶಬ್ದಮಂತದು ನೆಗಲ್ಲಂ | 

ಕೇತತ್ರಿತಯಕ್ಕೆ ಸಂಜ್ಞಯಂತದು ನಾಮಂ 1ರ್ಟಾ॥ 

! ದರೋದರವಪೆಂದ್ಕೂ ವಾಠೆವುಂಟಿಂದು ಗುರುಬಾಲ ಪ್ರಬೋಧಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, 
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ರಾ ನ್ ದಿಶಾ ಕವಾವ . 

ಈಕಿ ಗೋತ್ರಂ ನಾಮಾದ್ರಿ ಕಲಂ | 

ಹೇತಂ ಕೇದಾರ ದಾರ ದೇಹತ್ರಿತಯಂ 8 
ಪತ್ರಂ ಪೂಹನೆ ಹೇತಿ ಪ! 

ತತ್ರಂ ಸತ್ರಂ ವಂಖಾಬವೀ ಸಂವ್ಯಾನಂ Hf ro! 

ದ್ರವಿಣಾತ್ಕ್ಯಾತ್ಲೀಯಾರ್ಥ ೦ 

ಸ್ತ ವಚನಮೆಂದಲಾದು ಕೊಳ್ಳೆ ತದ್ದ್ಧರ್ ಕಾಂಚೀ 

ಭವನಪ್ರಕೋಮ್ಮೆ [ಗಜ] ಮಂ! 

ಧ್ಯ[ವೆ]ರತ್ರಾ [ವಾಚಿ] ಯರಿಗೆ ಕಫ್ಟ್ಯಾಶಬ್ಬುಂ | ೯೧॥ 

ಕೃೃಪಣಾಲ್ಪಕೂರಾರ್ಥ 

ವೃಪದೇ ಶಂ ಘ್ರಂದ್ರಶಬ್ದ ವಾಹ [ವ ಸಂ] ವಿ1ಟ 

ದ್ಹಿಪದಾಖ್ಯ್ಯಾನಂ ಸಂಗರೆ । 

ವಂಂಖಾಂತಿ ಲಪನಾದಿ ವನಚಕಂ ಮವಖುಖ ಮಕ್ಕುಂ 1 ೫೯.0 ॥ 

ಅತ್ಮ್ಯಂಯು ಮೆಂಂಬುದು ಕೃೃಚ್ಚ್ರನಿ | 

ವೃತ್ಯಪಗ[ವಂ] ದೋ[ಖ ಡೆಂಡೆನಾಮ] ಕ ಮಕ್ಕುಂ 1 

ಸತ್ಕೋ 8, ವಿದ್ಯಮಾನ | 

ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಪ್ರತಿ ನಿರೂಪಣಂ ಸಚ್ಚಬ್ಬಂ 1 8೯a 

ವಂ॥ ಸ್ರ! 

ಇಳೆ ಯಕ್ಕುಂ ಪೃಥ್ವಿಯುಂ ವಾಣಿಯು ಏಳೆಯೆನಿಕುಂ ದೇವತಾನಿಂತಿದಾಖ್ಗಂ! 
ಕ್ರಿ 

ಬಳೆ ಮಂಗಸ್ಕೂಳೆವಾಚ್ಯಂ ಬಳೆ ಮೆಲಕು ತರಂ ಸೈನ್ಯ [ಮುಂತಾಂ]ಬಳಾಖ್ಯಂ ॥ 

ಕಛೆಯೆಕ್ಕುಂ ಚಂದ್ರನಂಶಂ ಕ್ೆ ಪರಿಕಳಿತಂ ಪೃಥ್ದಿ ಸಿಲ್ಬಂ ಬುದಾಖ್ಯಂ | 

ತಳೆನಾಮಂ ಮತ್ತನೊರ್ಥಂ ತಳೆಮೆಜಾಗೆ ಚಪೇವಂ [ತಳೆಂ] ಗೋಧಿಕಾಖ್ಯಂ \ 

} FH 

1 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ೭೦೫ ಪದ್ಯ ಅಂದಿದೆ. . 



134 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ (೧ ನಾನಾರ್ಥ 

ಕಂ! ಪಳೆ ವಂಂತದಸ್ತ್ರ ಶಲ್ಯಂ । 

ಪಳೆ ಮಕಪ್ವಂ ವೃಷ್ಟಿ ಪಳೆ ಮೆನಿಕತ್ವಿಂ ಲೋಭಂ ॥ 

ತುಳೆಯೆಂಬುದು ವೇಶ್ವ್ವಾಂಗಂ | 

ತುಳೆ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ತುಳಾಭಿಧಾನಂ ಮಾನಂ | Fl 

ಅಧರಂ ಕೀೇನಸವಮಾಹ್ದಯ | 

ಮಧರೆ ವಂಥಧೋಭಾಗ ವಧರ ಪೋಷಮುಂ ಮಕಪ್ವಿಂ | 

ಮಧು ಮಕ ರಂದೋತ್ಸರಸಂ | 

ಮಧು ದಾನವನಾಮಮುಂಂಿಂಗೆ ಮುಧು ಮಾದ್ದೀಕಂ HF ॥ 

ಹಕೂಬಂ ಪುಂಜೀಭೂತಂ | , 

ಘೂಬಂ ಶೈಳೂಗ್ರಸಾನು ಹೊಳಖಂ ಕಪಬೆಂ॥ 

ಖೇಟಂ ತಾಂ ಖಗವೆಚನಂ! 

ಖೇಟಂ ಪುರ [ಜೇದ]ವಾಚಿ ಖೇಟಂ ನಿತ್ಯಂ leet 

ಸಾಧನ ಮೆನೆ ಸೇನಂಂಗಂ | 

ಸಾಧನ ಮೆನೆ ಸಿದ್ದಸಾಧನಂ ತಾಂ ಕ್ರಣಂ॥ 

ಮಾಧವ ಹೆಸೆವ ವಪಂತೆಂ | 

ಮಾಧವ ನಸುರಾರಿ ಮಾಧವಂ ವೈಶಾಖಂ | Fv | 

ಅಂಧಂ ಜಡೆ ನಂಧಂ ತಮ | 

ವಂಂಧಂ ದೃಷ್ಟ್ವಿವ್ಯಪೇತನುಂ ತಂ ನೆಕ್ಬಂ॥ 

ಸೈಂಧವ ಮುಶ್ವೂಂ ಲವಣಂ | 

ಸೈಂಧವವಖಂ ಶೊಕವಂ ಮಂಂತೆ ಸೈಂಧವ ಮಕ್್ಟಿಂ | ॥ 

ಕೋಶಂ ಬಡ್ಗಪಿಧಾನೆಂ | 

ಕೋಶಂ ನೀರೇಜಕುಬ್ವಳಾಖ್ಯೆಯು ಮಕ್್ಬಂ ॥ 

ಹೋ ಶಂ ದಿವೃವಿಶೇ ಮಂ | 

ಕೋಶ ಹುಶೇವಾರ್ಹನಿಚಯವಾಂಚಿಯು ವಂಕತ್ಯುಂ ವ ೧೦೦ ॥ 

ೆ ಪುರವಾಚಿಯಕ್ಕಾ ಮಸಿಯುಂ ಖೇಟಂ, 
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ಫಂ 

ವತಾಲಿನೀ॥ 

ತ್ಂ॥ 

ಸುರಭಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯೆಂ | 

ಸುರಭಿ [ಗ್ರೀ ವ್ವರ್ತು]ಸುರಭಿ ಸರ್ವಮನೋಜ್ಞುಂ \ 

ಸುರಭಿ ಸುರಡೇಮು ಪೆಂದಭಿ | 

ನಿರೂಪಣಂ ಗೆಯ್ದೊರರಮೆ ಶಬ ಗಮಿಕ್ರ್ 1 ೧೦೧ ॥ 

ಹರ ಮೆಂಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಯಂ | 

ಕರ ಮೆಂಬುದುದಗ್ರದೀಪಸ್ಲಿ ಕರ ಮೆಂಬುದು ಕೆಯ್್॥ 

ಕರ ಮೆಂಬುದು (ದ್ದೀರದಕರಂ) | 

ಪರಿಭಾವಿಪ್ರುದಿಂತಿದಂ ಪ್ರಯೋಗಾಂತರದಿಂ ! ೧೦೨೨ ॥ 

ರವಿಯೊಳ್ ಮೃಗಾಂಕನೊಫಥ* ವ 

ಪವಿನೊಳ್ ಶಕ್ರನೊ[ಳಹೀಂದ್ರ]ನೊಳ್ ಹಯದೊಳ್ ವಾ 

ಯಾವಿನೊಳ್ ಶುಕದೋೊಳ್ ಬವನೊಳ್ | 

ಫ್ಲವೆಂಗದೊಳ್ ನೆಗಲಳ್ಲ್ಗುಮಾವಗಂ ಹರಿಶಬ್ದಂ | ೧೦೩, ॥ 

ವಸುಡೆ ದಿವಂ ಪವಿ ದೀಢಿತಿ । 

ದೆಸೆ ಬಾಣಂ ವಾದಿ ವಾಣಿ ಲೋವಂಂ ನಯನಂ! 

ಪನು ಹೆಂಬಿನಿತೆಅರೊಳೆಂ ವ! 

ರ್ತಿಸುಗಂ೦ಂ ಗೋ ಶಬ್ದಮಂಿಕಿಗೆ ಶಬ್ಬುವಿದರ್ಕ್ಫ್ 1 cov 

ಅವಸರ ಶರ ಈತ ವಾರ ಪಾ ರ್ವಾಚಿ ಕಂಣೆಂ ! 

ಪವನಜ[ಲಜ]ಜಾತಾಂಭಃ *8ಿರೋಕ್ತಂ ಕಶಬ್ದಂ ॥ 

ಭವಸುಖ ಶುಭವೋ&್ರಾರ್ಥಂ 8ವಂ ತಾ ನದಕ್ಕುಂ | 

ದ್ರವಿಣ ದಿವಿಜ ಭೇದಾಂ ಶೂತ್ವರಂ ವಸ್ಸುಭಿಖ್ಯಿಂ 1 ೧೦% ॥ 

ಪ್ರೇಶಾ ಶಬ್ದಂ ವೃತ್ತಿನಿ 

ರೀಘ್ಟಣ ಬುದ್ದಿ ಪ್ರಕರ್ನಸಂಜ್ಞೈಯುಮಕ್ಕುಂ H 

ಪೇೊಘಫ್ತಾದ್ವುಚನಂ ಬಗೆಯೆ ಸ ! 

ದೃಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೃಹ್ನ ವಾಚಕಂ ತಾಂ ನಕ್ಕುಂ 1 ೧೦೬ ॥ 



156 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ [೧ ನಾನಾರ್ಥ 

ಕಂ! ಆಕೀ ರ್ಮುಂಗಳೆ ಸುಖನಿ। 

ರ್ದೇೇಶಕ್ರೆಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಾಮಿ ಜರ ಕುತ್ಸಿತ ವಂ | 

ತ್ಪಾಶಾಂಕ್ವಿಡವಂರ್ಥಂ೦? | 

ವಾ ಶಬ್ದಮದುಪವೆಂಯುಂ ವಿಕಲ್ಕವಖ ಮಕ್ವಿಂ 

ಆದಂ ಭೆರ್ತೈನ ಹುತ್ಸ್ಯಾ | 

ಹರ್ನೊೋದಿತವಂಕ್ಟಿಂ ಧಿಗುಕ್ತಿ ಭೃಶೆಸಂಯಖತಸಂ 1 

ಪಾದನವಂಕ್ಟುಂ ಹಿ ಪದಂ | 

ಬ್ರಾದುಶ್ಯಬ್ಬಂ ಪ್ರಕಾಶಸಂಭವ ವಚನಂ 

/ 

ಭೊಮಣಪರ್ಯಾಪ್ಲಿೀಯೊಳೆಲ | 
ವಸಾಮತ್ವೀಮಾಭಿವಿಧಿಯೊಳೆಂತಾ ಶಬ್ದಂ ॥ 

ದರೋಮಂ ತೂಪ್ಹ್ಛೀಂ ಸುಖಡೋೊಫ್ | 

ದೋಪವಾರ್ಥ ದ್ವಾಂಯುದೊಳಂ ಪ್ರಯೋಗಿಸೆ ಪಡೆಗುಂ 

ಅಹಹ ವಿವಾದಾರ್ಹದೊಳೆಂ । 

[ತಹಹ ವಂದಂಂ] ವಿಸ್ಥುಯಾರ್ಥದೊಳ ಮನುಸರಿಕುಂ ॥ 

ಸಹಸಾ ಶಬ್ದಂ ವರ್ತಿ ಕು | 

ಮಹೇತು ತತ್ಯಾಲ ಮೆಂಬಿವೆರಡೆರ್ಥ ದೊಳಂ 

ಉದರ ತಿರೋವಚನೆಂ ಈಂ ! 

ತ್ರಿದಿವಾಪರಲೋಕವಾಚಕಂ ಸ್ಟರ್ ಶಬ್ದಂ॥ 

ಸದೃಶಂ ಪ್ರತಿಪದ ವೀವಿತ್ಸ | 

ರ್ಹದಾಯಕಂ ಪ್ರತಿ ತ್ತು ಕುತ್ಸಿತೇ ಮೆದ್ದಚನಂ 

ಅತಿಶಯ ಲಂಳುವವೂಚಕಳ । 

ಮುತಿಶಬ್ದಂ ಖೇಹ ಹರ್ಮೆ ವಿಸ್ಮಯವಚನಂ ಕ್ಷ 

ಖತ ಶಬ್ದಂ ಲರ್ಜೀತ | 

ಪ್ರತಿನಿರ್ದೇ ಶದ್ದಿೀತೆಯವಾಚಸ್ಂ ಐದ್ ಶಬ್ದಂ 

| ೧೦೩ | 

॥8 cov 1 

1 ೧೦೯ ॥ 

¥ ೧೧೦ ॥ 

1 ೧೧೧ i 

॥ೆ ೧೧.೦ 
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ಕಂ! ಆಅಆರಂಭೆವುಂಗಭಾದಿಯೊ | 

ಭೋರಂತೋಂಕಾರಮುಂತೆ ಹೆಂತೋಕಿ ವಚಃ ॥ 

ಖವ್ರ)ರಂಭೆ ಹರ್ನೆದೊಳ್ ಮ । 

ತ್ತಾ ರಾದ್ಧೂರಾಂತಿಕಾರ್ಥದೋೊಳ್* ವರ್ತಿಸುಗಂಂ ॥ ೧೧೨೦ | 

ಇತಿ ಹೇತು ಸಮಾಪ್ಲಿಗಳೊಳ್ | 

ವಿತರ್ಕ ನಿಕ್ವಿತ ಸಮಾಖ್ಯೆಯೊಫ*್ ನೊನಂ ಔ90೦॥ 

ಪ್ರತ ಮುಂಚಿತ ವರ್ತವತಾನ | 

ದ್ಹಿತೆಯದೆೊ ಳಭ್ಮುದಯತಾದಿಯೊಳ್ ತಿಂ ನಾಮಂಂ 1 ೧೧೩ ॥ 

ಕ ೨್ರಕ್ಕನರಪ್ಪ ಪುರಾತನ | 

ಎತ್ತಿ ಕ್ ವಂದಿಂದಿವೆನೆಗಬವ್ಹಿವುದೇವಂ ॥ 

ಯುಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕೌಲ ಕೆಲ । 

ವುಕ್ತಾನುಕ್ತ ಪ್ರಭೇದ ಶಬ್ದಗಣಂಗಳ್ ॥ ೧೧೪ ॥ 

CL 

ಕಪಿವಿಪ್ಕ ನೆನಲ್ಬಡೆಂಗುಂ | 

ಕಪರ್ದಿೀಯೆಖಂ ಬಭ್ರು ಪೆನಿಕು ವಚ್ಚತನುಂ ಏ॥ಟ 

ಪೃಪಗುಂರು ಹೆನಿಸುಗಂ ವಜನಂಂ ! 

ತಪಸ್ತಿ ಯೆನಿಹುಂ ಕೃಬಿನಮುಕ್ಂಬ್ಯ್ಯಾತ್ವೆಕ್ನುಂ | ೧೧೫% ॥ 

ಸಂರಸಂಜ್ಯ್ಯೆ ಕಮಾಲಯೆಮುಂಂ 

ಪ್ರುರಂಖೆಂ ತಾನಾತ್ನ (ನೆಂ) ವಿತಾನಂ ಕ್ರತುವುಂ | 

ಶರಣಂ ಪರಿರಪ್ಲ್ ಕಂ | 

ಈದೀರ ಮೆವಿಕುಂ ವಿರೊಢವಂಶಾಂಂಕುರವುಂಂ | ೧೧೬ ॥ 

ಕಣ ಮಕ್್ಬಿಂ ಧಾನ್ಯಾಂಶ(ವಂು] | 

ವಂಣು ವಕ್ರಿ ವ್ರೀಹಿಚೇದ(ವಂಂ) ವಂಂತ್ರಾಖ್ಯಂ 

ಮೌಣಿಬಿಂಧ ದೋಪುವುಂಂವಾ | 

ರೆಣವೆನಿದುವುಂ ಗಣಿಕೆ ಯೆಂಬಂದಕನ್ವಿಂ ಪೆಸರಿಂ 1 ೧೧೭. ॥ 

1864-18 
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೦! ಬೀಾತ್ರಂ ಹೊಲನಾಂತೆರವಮೆ೨ಲಂ | 

ಪಾತ್ರಂ ಸೀತಾಗ್ರವಂಂಂ ಪವಿತ್ರಂ ಕಶವಮಂಂಂ॥ 

ಮಿತ್ರಂ ರವಿಯಂಂ ಕವಂರೆಮ । 

ಮತ್ರವಂಂ ಮುಕತಷ್ಟ್ರಿಂ ಕಳತ್ರ ನಂಮಂಂ ಕ್ಟಿಯಂಂ lI cov ॥ 

ವುತಮೆನೆ ಪಡೆಗುಂ ತನಂ ಯಾ | 

ಚಿತವಖಂ ಮುತ್ತಮತ ಶಬ್ದಮುಂಂ ಪಡೆಗಂ ಮಯಾ ॥ 

ಚಿತವಖಂ ತತ ಮಕ್್ವಿಂ ಕ್ರ 

ಸ್ಮತನುುಂ ಗರ್ಜಿತವಂು ಮೆನಿ ಮುನ್ನದ ಕರಿಯಂಂ | ೧೧೯ i 

( 

ಮಾನದೊಳಂ ವಾರ್ಬ್ಯಂ ವೃಪ | 

ಸೇನೆಯೊಳಂ ದಂಡ ಮಶನಿಯೊಳ ಮುಕ್ಯ ಯರ ॥ 

ಸಪ್ಸಾನದೊಳೆಂ (ಪತ್ಮಉ)ಸಂ | 

ಖ್ಯಾನದೊಳಂ ಪಜ್ತೆ ಯೆಂಬುದನುಗತೆ ಮುಕ್ಕುಂ I ೧೨೦ | 

ಸ್ಪಪತಿಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಯೋಾಳ | 

ಸು ರತ್ನದೊಳ್ಪ್ರಮಾಕಿತಂ ಛಭೆವರಂಂ?॥ 

ವ್ಯಪದೇಶದೊಳೆಂ ಕ್ಲೀಬಾ ! 

ಖೆ ಸ ಪರಾಕ್ರಮ ಮ್ಲೂದಾತನೊಳ್ ವರ್ತಿಸುಗುಂ ॥ ೧.೧ f 

ಪರಿಣಾಹದೊಳೆಂ ಪ್ರಸ್ಥಂ | 

ಪರಿಪಾಳಿಯೊಳಂ ಕ್ರ್ರವೆಂಂ ಏತರ್ಕಸವತಾವಿ ॥ 

ಮೃರೆಣದೊಳೆಂ (ಬೆರ್ಚು) ಹರಿ | 
ತರುಣ ತೃಣಾಖ್ಯೆಯೊಳ ಮಜಗೆ ಸಾಧ ಕಮಕಟ್ಟುಂ ॥ lH ೧೨.ಎ | 

ಸವ್ಯಂ ತಾಂ ದಷ್ಟಿಣದೊ ! 

ಳವ್ಯಾಜಂ ಪಟಳೆ ಮೆಂಬು (ದದು) ನಿಚಯದೊಳಂ ಗ 

ಭವ್ಯಂ ದ್ರವಕ್ಯೃತ್ವ್ಯಕ್ದೊಳ | 

ಮವ್ಯ ಕಮೆನಿಪ್ಪುವಕ್ಕಾ ಮುವಿತ್ರಾಜ್ಞಿಯೊಳಂ lI ೧೨೦೩ 8 



ವರ್ಗ ೦] 

ಘಂಗ 

೨ ಕ್ಸ ದ 

ವನನಾರ್ಹ ಕನಿಂಡೆಂ 

ಪರಗಂಣದೊಳೆಸಹನಂ ಮ । 

ಚ್ಚರ ಮನಿಕಂಂ ಧನಿಕಳನನಗಿಯಖುಂ ಕುಡದವನುಂ ॥ 

ತ್ಷರವತಾಣನುತ್ತು ಕಂ ಸಾ | 

ರ್ತ ರತನುವೆನೆ ನೆಗಲ್ಲು ಮಂತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ದೊಳಂ 
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॥ ೧.೨೦% ॥ 

ಹ್ಯೂರ ವವಸೆನಿಪಮಂ ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶ ನೆನಿಸುಗಂಂ ಬಾಣಮಂಂ ಕಿಂಸನಂ? ನಂಮದೇಂದುಂ | 

ವಾರವಾಣವಂಂಂ ಚೋಳೆಕವಂಂಂ ತಾನಿದು ಮಂದನಳಲಂ ರಿಗೆ ಸ್ಹೇದವಂುಂ i 

ತಾರಂ ಮುಕತ ಗುಣಕಂ ಪರ್ಯ ಾಂರುಂ ಮೃಗವ ವಂಂತದು ರೂಪ್ಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ। 

ದ್ಲಾರಮಾತ್ರಮಪ್ಪುದುಮೆನೆ ಪಡೆಗುಂ ದ್ಹಾರವಂುಂ ಪ್ರತೀಹಾರ ಮೆಂಬುದಕ್ವಂ 

ಇ 1 ಕೃತೆಮೆಂ ಬಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ಮಂ | 

ಹುಂತಾಶನತ್ರಿತಯನಂಮಕಂ ತ್ರೇತ ಚಿ(೫) ॥ 

ತ್ಸಿತವಚವೆಂ ದಂಪರಮು 

ನ್ಹಿತ [ನಾಪಂ] ಕಲಿ ಯುಗಕ್ಕ ಮಿವೆ ಪೆಸರಕ್ಕುಂ 

ಒಡವನೊಂದೆ ವಾಕ್ಕಬೊಳ್ ನುಡಿ | 

ವೊಡೆ ರವಿಶಕಿಗಳ್ಲ ಪುಪುದಂತಾಖ್ಯೆಯೊಡೆಂ I 

ಖಿಡುಗಂ೦ ಮಾತ ನೌಯೆರ್ಕ್ಳ* | 

ಪಡೆವರ* ದೊರೆವೆತ್ತ ಶೇಪತೀಪಾ ಹ್ಹೂಯೆಮಖಂಂ 

ಬ ತೃಶಬ್ಬು ಮೊಂದೆ ಮಾತಾ | 

೪ ತ್ರ 

ತಿಗಂ ಸೊಸೆಗಂ [ಸಜ್ಜನ 

ಸತಿಗಂ] ವಧಂ ಮೆಂಬುದಕ್ಬಾಮಂತೆಭಿಭನಿನಂ 

ಗ್ರ ವಚನಂ ಜಾವಿಂಕುಳವಥೊ ಸ್ಪುಸ್ಫ್ಛನಾಮಂ ॥ 

ಗ 

ಸರಿದಂಭೋರನಿಧಿಗಳೆಂ ಮಂ | 

ತೆರಡೆಅರೊಳೆಂ ಸಿಂಧುಶಬ್ದ ಮನುಷ್ಯಾ ಖ್ಯೈೆಯೊಳಂ ॥ 

ಸಂರಭಿಯೊಳೆಂ ಗೋಶಬ್ಬಂ 

ಈರಿ ಕರಠಿಣಿಗಳೊಫೆ ಕರೇಣಂಶಬ್ದಂ ನೆಗ೦್ಲಂ 

॥8 ೧೨೦೫ ॥ 

॥ ೧೨೨. ॥ 

|! ೧೨೦೭ ॥ 

1 ೧೨೦೪- ॥ 

1! ೧.೨೨೯ | 
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ಹಂ॥ ಶಯನಾಶ(ನ)ವಾ ಸೀರಂ | 

ವಿಯೆದವನಿದ್ದಿತಯಿ ರೋದವಖಂ ರೋದಸಿಯಂಂ 8 

ನಯತೆಂ ಕಠಿಪು ವೆನಿಪ್ಪು 

ಕ್ತಿಯೊಭೊಳ ಕೊಂಡಿ ರ್ಕು ಮುಶನವಸನ ಮಿಂಹೆರಡೆಂಂ 

ಯಯ ಹೆಂಬುದಶ್ಚಮೇಧದ । 

ಹಯುವಂಂಂ ಸಾವತಾನ್ಯಹಯಮುು ಮಶ್ಸಾಂ ಸಸ್ಕ್ಯೋ 

ರ್ವಿಯೊಳೆಂ ಕೇವಳೆಮಪ್ಪು | 

ರ್ವಿಯೊಳೆಂ ಸಲೆ ನೆಗಲ್ಲು ಮುರ್ವರಾಶಬ್ಬ್ದಂ ತಾಂ 

1 
ಧವಳೆ ವಸನಂಗಳೊಳವಿತ | 

ರ ವಸ್ತ್ರಸಾಧಾರಣ ಏವಾದೊಳಂ? ತ೨೦॥ 

ವ್ನವಹರಿಕಂ ಮಂಶುಕಾಖ್ಯ್ಕ್ಯಾ | 
ಜ್ರ 
ವವದಂ ಕೌಲರುತ್ತರೀಯೆ ಪಾಚಿಯ ಹೆಂಂಬರ್ 

ತಾನೆಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸುನ ದಪ! 

ಕುನಮೆನೆ ನೆಗಲಲ್ಲ್ಮಂ ತುವಾಕುವಂಗಳೆ ಮತ್ತೆಂ॥ 

ಮುನಿವಾಕ್ಕಾದಿಂ ಹುವನಶುವ | 

ವೆನಿಕಂಂ ಪ್ರಾಚೀನಬರಕ್ಕು ಯುಂ ವಂದಕರಿಯಂಂ 

ನೆಗಯಿ್ಲಿಂ ಜಠಾನನಿತಂಬಾ | 

ಖ್ಯೈಗಳೆಬ (ಲಾ) ಪೂರ್ವಪರ ಕಟೀಭಾಗದೊಳಂ ॥ 

ನೆಗಲ್ಲ್ಲೂಂ ಸೌದಾವಿಂನಿ ಯೆನಿ | 

ಪಗಿರೆಪ(ವಿ)ದ್ಯೂದ್ದಿಶೇ ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯೆದೊಳಂ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಕಿ- ಕೇಳ್ದಂ | 

[ವಾಚಸ್ಪತಿ]ಪೇಲ್ಹೂ ನೆನೆಯು ಮಂತವರ್ಗ ಮದೇಂ॥ 

ಗೋಚರವೆಂನೆ ಕವಿ ಪಾಣ್ಗುಮೆ 

ನೀಚ ಜನಪ್ರಕೃೃತಿ ಶಬ್ದವಾರಾಂಗಣಮಂ 

1 ೧೩೦ ॥ 

॥ ೧೩.೧ ! 

॥ cas! 

| ೧ಣ೩೩.॥/॥ 

। ೧೩೪ ॥ 

॥ ೧೩೬೫ | 
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ಮು!  ಅತಿಬಾಣಂ ಹರಿಯಂತಧಃ ಕೃತಮಯೂರಂ ತಾರಕಾರಾತಿಯೆಂ | 

ತತಿ ಮಾಕುಂ ಕಿಕಿರಾಂತ್ರ್ಯದಂತೈ(ಸುರಪ ಪೊೋಚ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡೆದಂ॥ 

ತೆ ತಿರೋಭೂತ] ಗುಣಾಢ್ಯ ನಬ್ಬವೌ*ನದಂತಾವಿರ್ಭವದ್ದಂಡಿ ಭಾ ! 

ರತದಂತಾತ್ತಥನಂಜಯ್ಯ[ ಕವಿಭವಂ] ವಾಗ್ಗುಂಫದೊಳ್ನಾಕಿಗಂ H ೧೩೬ I 

ಇಂತು 

ನಾನಾರ್ಥವರ್ಗಂ೦ಂ 

ಗದ್ಯ 

ಇದು ಸಮಸ್ತ ಭವನಜನ ಸಂಸೂೂಂಯಮಾನ ಕವಿತಾ ಗುಣೋದಯಂ 

ಕ್ರೀ ಸಾಗವರ್ಮನವಿರಚಿತ ಮಪ್ಪ 

ವಸ್ತುಕೋಕದೊಳ" 

ಸಾಸನಾರ್ಥಕಾಂಡಂ 

೬% ನಾನಾರ್ಥಧ್ದೂನಿವಂ ಸ್ಲೇತಮುರ್ದಿರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಹೇಲ್ಟಂ | 

ಸತ್ಯ್ರನಿಯ ಪ್ರಟವಂಸಾ ನಾರಿವಳೆದಳೆಂಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಫಘಾಪ 

ಇತಿ ನಾನಾರ್ಶ್ವರ್ಗಃ 

—್ರೀ ಸಾಗವರ್ಮನಿಶು೦ಯ ಸಮಾಪ ೦ 
ತಾ 

-ರುತತತಾಕಾಂತತ್ಕ 
(ಅಜನ ಬಂ) 
6) ಈ ಪದ್ಯವು ಛಂದೋಂಬುಧಿಯ್ಯ(ಯೂ ಇರುವುದು. 
(೩) ಈ ಪದ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಶಂದ್ದವಾಗಿದೆ, ತ್ರಿಪದಿಯಾಗಿರಬಹುದಂ. 

() ಜ-೦೦ ಎಂಟುನೂರು ಪದ್ಯಗಳು, ಒಟ್ಟ ೧೭ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಗ. ಎಂದು 

ಮೂೂಲದಲ್ಲಿದೆ. 





ಈ ಕೋಕದಲ್ಲಿಯ ಕಬ್ಬಗಳ ಅಕಾರಾದ್ಯಾನುಕೃಮಣಿಸೆಯ ಪಟ್ಟ 

ಅಘುಟಲ 

ಅಕುಪ 

ಅಹೂನಬಾರ 

ಅಕ್ಷತ 

ಅಕ್ಷಧೂರ್ತ 

ಅಹ್ಟಯ 
ಅಕ್ಷರ 

ಎಪ್ಪವತಿ 

ಅಕ್ಷಾದ್ಯ 

ಅಹ್ಲಿಗಳ್) 

ಅಹ್ಲೆತಾರಕ 

ಅಹ್ಲೆಹೀನೆ 

ಅಫ್ ಕೀಣಿ 

೨ 

ಅಖಾತ 

ಅಖಿಳ 

ಅಗ 

ಅಗದ 

ಅಗಲ(ದೇ) 

ಅಗತಿಖರಾಗ ಸ್ಸ 

ಳಿತೋಪಳಂಗಳ* 

ಅಗುರು 

ಅಗಂರಂಹಿವಂಂ ತೆಕೋೋಲಂ 

ಮುಗಮದ ಮಾವು ಕೂಡೆ 

ಅಗುಲ(ದೇ) 
ಅಗೋಚರ 

ಅಗ್ನಿ 

ಅಗ್ನಿ ಮಂಥನ 

ಅಗ್ನಿ(ಯಂಂ) 

೨) 

ಪರಿಶಿಷ ಎ೦. 

ಆ 

ಸೌ. ವಿ, ೧. ಒರ 

ಅ, ಕಾಲಾ... ೧೧ 

ಅ. ನ... ಎಂ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. ಎಣ 

ಅ, ಮೆಮು. ಶಾ 

೨, ಸ್ನ. ¥™ 

ಆ. ಹೆಂ. ೧೯ 

ಅ, ಮಮು. ೬೪ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೦೪ 

ಆ, ದೇಹಾ. ೧೬ 

ಅ. ದೇಹಾ. ೧೭ 

ಅ. ದೇಹೂ. ೪೦ 

ಅ, ನವಂ, ೬ 
ಅ, ಸಮು. ೪೫ 

ಅ, ಹಲಿ. ೧೫ 

ಸಂ. ನಿೀಿಣ ಜೆಪಿ 

ಅ, ಬನವ. ೧ 

ಅ, ದೇಹಾ. ಳಂ 

ಸಾವ. ವಿ. ಸ್ಯ. ೧೫ 

ಅ. ಕಲಾ. ೪ 

ಅ, ಸ್ನ. ಪಲ 

ಅ, ಭೂನಿ, ೧೧ 

ಲ 2 ೧೨೦ 

ಅ. ಪುರ. ೧೨ 

ನಾನಾ ೧೩೬ 

ಮಗೆ ಸ್ನ. ೩೯ 

ನ್ನಂನಾ. ಬ 

> ಎಜಿ 

(ದೇ) ಇದು ದೇಶ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ಬದೆ ಶಿರಿಯರೂಪವು. 

ಅಗ್ರ 
ಆಗ್ರ (ಶಬ್ದವು) 

ಆಗಾಥತರಜಲಳಾಶಯ 

ಅಗಾರ 

ಅಗಾರ(ಮುುಂ) 

ಅತು 

ಅಕುಮುರ್ಸ 

ಅತಾ (ಜಂ) 

ಅಚಿಲಂ 

ಅಚಿರದ್ಯುತಿ 

ಅಚ್ಚ ಭಲ್ಲ 

ಅಚ್ಚುತ 

ಅಚ್ಛುತೆ(ನುಂ) 

ಅಬ 

)) 

33 

ಅಜಗರೆ 

ಅಜ(ನುಂ) 

ಅಜನ್ಯ 

ಅಜನ್ಯ(ವಂಂ) 

ಅಜನಬಾಳ 

ಅಬಹೋದ 

ಅಜರ್ಯ 

ಲ್ಲಿ ಬ್ರ 

> ಜಿ 

> 2೬ 

ಸಾ.ವಿೀಣ. ೨ 

ಅ, ಮುವು.ು ೧೯ 

ಆ, ಮುಮ. ೩೭ 

ಅ, ನಮ. ೯ 

ಅ. ಮುಮ, ೪೯ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೭೦ 

ಆ, ಸಮ, ೯ 

ಸಾ.ವಿಣ ೦ 

ನಾನಾ. ೬೪ 

ಅ. ಸಲಿ. ೧೧ 

ಅ. ಪುರ. ೪ 

ನೆಲನ. 00 

ಅ, ಪಂ. ೧೨೦ 

ಅ. ಮಮ. ೩೫ 

ನಿಲಐನಲ. ೬ 

ಅ. ಕಾಲಂ. ಎ 

ಲ, ಸ್ಟ. ೫೯ 

ಆಅ, ಮೃಗ. ೩ 

ಅ. ಸ. 0೦ 

ನಿಲಂನಲ. ೧೧ 

ಅ, ಪಶನಿ,. ಎ೧ 

ಅ, ಸ್ನ. ೧೧ 

ಅ. ಸ್ನ. 0-4 

ಅ. ಪಂ. ೯ 

ನಾನಾ 2೧ 

ಅ, ₹90, ಪ್ರಶ ೧ 

ನಿಶಿನಲ. ೪೦ 

ಅ. ಮುಮು. ಷ್ಟಿ 

ಆ. ವೃತಾ. ೩೩ 

ಸೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ೪ 
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ಅಜಳೆ ಅ. ಭೂ. ೫ 

ಅಜಸ್ರಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. «೬೩೭ 

ಅಜಾಜಿ ಅ. ವೃಕ್ತತಿ. ೩೩ 

ಅಜಾಜೀವ ಅ, ಮಮ. ೪-೩ 

ಅಜಾ(ಹ್ಹೇಯ) ಅ. ವೃಘ್ಷಾ. ೩೩ 

ಅಜಿತ ಅ, ಸೂ. ಎಣ 

ಅಜಿವ ಆ. ದೇಹನ. ೧೪೧ 

ಸೂ ಅ, ಮೆನು. ೩೧ 

ಅಜಿನಪ(ತೂ)ಹ್ಹೇಯೆಂ) ಅ. ಮೈಗ. ೧೪ 

ಅಜ್ಜಿ ಕೆ(ಕಾ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೪ 
ಅಬಿ ಸೊೂ.ಎಏ.ಣ. ೭ 

ಅಟಿ ಅಆ. ಸಮ. ೧೭ 

ಅಬವಿ ಅ. ವನ. ೧೫ 

ಅಟವೀೀಪಂಭೆವಂ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೯ 

ಅಟ್ಟ ಅ, ಪುರ, ಆ 

ಅಟ್ಟಾಳ(ಭಾಖ್ಯಂ) ಆ. ಪುರ. ೬ 

ಅಡಗು(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦ 

ಅಡಿ(ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ. ೨ 

ಅಡೆುಗೆಯೊಳೆಗೆಯಂಂ(ಕ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧-೦ 
ಅಣಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ರ್ಹ್ 

ಅಣವೆಂಕಿಲಾದು(ದೇ) ಸನಾ. ವಿ.ಣ. ೫೬ 

ಅಣಿಮ ಸಂ. ಐ. ಬ್ಯ. OV 

ಅಣಿಪ್ಮ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೬ 

ಆಲಂ ನಲನಲ. ೧೧8 

`ಸ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೨€ಟ 

ಅಣುತ್ಹೆ ಸಾ. ವಿ. ಪ್ಯೂ ಎಳ 

ಅಣಂ(ದೇ) ನಾನಾ. ೬೩ 

ಅತನು ಅ, ಸ್ನ. OV 

ಅತನುಹರ ಸಿ ೧೩, 

ಅತಲಸ್ಪರ್ಶ ನಾನಾ. ೬೪ 

ಅತಸಿ ಅ. ಧಾನ್ಯ... ೧೪೯ 

ಅತಳೆ ಅ. ಸಂ. ೫ 

ಅತನಿಂತೆಂ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೩೪ 

ಅತಿ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ. ೧೧೨ 

ಅತಿ ಕೃಚ್ಛ ಗಹನ ಕ ಎ೯ 

ಅತಿಕೃಪಣ ಸ. ವಿ.ಣ. ೧೯ 

ಅತಿಕ್ರೂರಕವರ್ನಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬ 

ಅತಿಶುನ ಸೌ.ವಿ.ಣ, ೩೯ 

ಅತಿತ್ರಾಸಾಮೆದಾದೇ ಶದೊಳ್ ನಾನಾ, ೩೪ 

ಅತಿಥಿ ಸಾ. ವಿ. ೪. Wy. 

ಅತಿಪ್ರಿಯವಾದಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಳ 

ಅತಿಬಾಣಂ 
(ಜಿತಬಾಣಂ) } ನಾನಾ. ೧೩೬ 

ಅತಿಮಾಳು ನಾನಾ. 9೩೬ 

ಅತಿಮೇಧ್ಯ ಪಾ.ವನಿಿೀಣ. ೬೧ 

ಅತಿಲಾಲಸಕ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ 

ಅತಿವಿಖ್ಯಾತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೬ 

ಆ... be ಅ. ಭೊಮೆ.೩ 

ಅತಿವೇಳ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೩ 

ಅತಿವ್ಯಯಕೀಳೆ ಸಂ.ವಿಣ ಎ೨೨ 

ಅತಿವ್ಯಾಕುಳ ನಾ.ವಿ.ಣ. ೬ 

ಅತಿವಿನಯ ಸಂಭೃತ ಸಾಂ. ವಿ.ಣ. ಎಂ 

ಅತಿಶಯೆಲಂಕುನವಾಚಕ ನಾನಾ. ಎಂ 

ಅತಿಶಯಶೋಭೂನ್ನಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಜಳ 

ಅತಿಸ್ಫು ಬ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧-೦ 

ಅತೀಂಬ್ರಯ ಅ. ದೇಹಾ. 20೪ 

ಅತೀವ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ ೩ 

ಅತೀವತ್ಪುರಿತಂ ನಾನಾ. ೪ 

ಅತ್ತವಳಂ? ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಎಡಿ 

ಅತ್ಮೆಯೊಳೆಂ ಅ, ಮೆಮು. ಎಂಳಿ 

ಅತ್ಯಂತ ಸಾ.ವಿ. ವ್ಯ. ೩೪ 

ಅತ್ಕೃಂತೆಕು'ನ ಅ. ಭೊಬಿ. ೧೯ 

ಅತ್ಯಂತದಕ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಆ 

ಅತ್ಯಯ ನಾನಾ. ೯೩ 

A ಪೂ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೩ 

ಅತ್ಕರ್ಥ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩೪ 

ಅತ್ರಿ ಆ. ಸ್ನ. ೭೬ 

ಅತ್ರಿನೇತ್ರಜ ಆ, ಸ್ನ. év- 

ಅತ್ಕುತ್ವವ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೭ 

ಆದಭ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ, 2೫೫% 

ಅದರಾಭಿಶಾ,ಯಂ 

ರೋ ವು ಭಷ 

ಅದರ್ಶನ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ. ಏಂ 

ಅದಿತಿ ತನಯ(ರ್) ಅ. ಸ್ಪ. ೩೧ 
ಅದಿವ್ಯಥನ ಸೆಂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦% 

ಅದುಮೂಯಖೀ(ದೇ) ಅ. ಸಮು. ೪ 

(ಆರ್ಗ ೦) ಅದ್ಯಶ್ಯರ್ ಅ. ಸಂ. ೩೧ 

ಅದ್ನುತಂ ಸಔ, ವಿ. ವ್ಯೆ. ೦೨% 

ನಾನಾ. ೭೧ ಅದ್ಭುತಾ ಲೇಖ್ಯನಾಮ 



ಅದ್ವರ 

ಅದ್ರಿ 
ಅದಿ) (ನಾಮಂ) 

ಅದ್ರಿ 
ಅದ್ರಿಕುಂಜ 

ಅಧನ 

ಅಧಮ 

ಅಧಮರ್ಣ 

ಅಧರ 
2 

ಆಧರದಧಃನ್ಸಳ 

ಅಧರ್ಮ 

ಅಧಃ ಕೃತಮಯೂರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಅಧ್ದ 

ಅಧ್ಲನೀನ 

ಅಥ್ಲರ 

ಅಧಿಕ 

ಅಧಿಕಕ್ರೂರ 

ಅಧಿಕಗುಣಾತಿಶಯ 

ನ್ಲುತಿವಿಶಾರದ 

ಅಧಿಕಮಧುರ 

ಅಥಿಕಮನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕರ ಸೆಂ. ವಿ. ಣ. 
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ಸತ.ವಿ.ಣ. ಎ ಅನನ್ಯಸು ಮಾನ್ಕಮಾ 

ಅಧಿಕೃತೆಂ ಪ್ರಿಯೆಯೊಳ* ಅ. ಮನು. 

ಅಧಿಕಲೋಮು 

ಅಧಿಪ 

ಅಧಿರಾಜ 

ಅಧಿವಿನ್ನಾಖ್ಯೆ 

ಅಧಿ ಶೃಯಣಿ 

ಅಧೀನ 

ಅಧೋಪ್ಲ್ಜ 

ಅಧೋಭಾಗ 

ಅದೋ ಭುವನ 

ಅಧ್ಭಸ್ಸ yy 

3» 

ಅನಂಗ 

ಅನಡ್ದಾಹ 

ಅನನ್ಯಜ 

3) 

ಅ. ವವ. ೧ 

ನಾನ್ನ. «೬ 

ಅ. ಕಳಂಲಲ. ೧ 

ಅ. ಹಾಲಾ, ೩ 
ಅ. ಮಮ. ಓಟ 

ಸ. ವಿ.ಣ, 9೯೯ 

ಅ. ಮನಂ. ಆಲ 

ಅ. ದೇಹಾ. ೧ಜಿ 

ನಸನತ. ೯4೬ 

ಅ, ದೇಹೂ. ೧೫ 

ಅ. ಸಂ. ೧ಣೂ 

ನಂನತ.. ೧೩೬ 

ಅ. ಮುವು ಜಂ 

ಸಮುದ. ಹ 

೨ ಜರಾ -ಇರ 

೨ ಹುಮು. ೪೧ 

ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೪೭ 

ಸಾ. ವಿ. ಣ. ೨0೩ 

} ಅ, ಮಮ. ೭೭ 

ಅ. ಬೊಬಿ. ೩೩ 

೬೯ 

೫೧ 

ಅ. ದೇಹಾ, ಳಂ 

ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ೯ 

ಅ. ಮನು. ೪೩ 

ಅ. ಮುಮು. ೬ 

ಅ, ಪ್ರರ. ೩೦ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎಂ೧ 

೨, ಸ್ನ. ೦.೦ 

ನಾನತ. ೯೬ 

ಅ. ಸಂ. 2೪ 

ನನಾ. ಜೌಂ 

ಅ. ಮಮ. ೭೬ 

ಅ, ಸ್ನ. ಪ್ತಿ 

ಅ, ಪಶು. ೧ 

ಅ, ಸ್ನ. ಎ೦1 

ಅ. ,, ಎಫ 

1. 22106 ವಿವ ಟದ 
ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವ್ಯ್ಯಾಹಾರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೬ 

ಅನಯ ಅ. ಹಂ. ಪ್ರಶ. ೧ 

ಅನರ್ಥಾಂತರಂ. ಅ, ಭೊಬೆ. ೩೪೧ 

ಅನಲ ಅ, ವೃ್ನಂ. ೦.೧ 

39 ಅ. ಸ್ಪ. ೩೫ 

ಅನಲಸ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬ 

ಅನವರತ ಅ. ಕಂ. ಪ್ರಶ, ಂ 

ಸೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 6 

ಅನ್ನ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ 

ಅನಾರತ ಸಾ.ವಿೀ೧. «೩ 

Mh ನಾನಾ. ೬. 

ಅನಾದರ ಸಂ. ವಿ ಖ್ಯ. ಎ 

ಅನಾರ್ಯ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಅನಾವಿಳ ಸಾ.ವಿ.ಣ,. «೬೦ 

ಅನಿತಿಂದ್ರಿಯಗಣಂ ಅ. ದೇಹಾ. ೨೫8 

ಅನಿಬದ್ಧವಚನಂ ಅ, ಬೊಬ, ೩೦ 

ಅನಿವಿಜೆ ಅ, ಸಲಿ, ೫೭ 

ಅನಿಮಿಬ(ರ್) ಅ, ಸ್ಟ. ೩೧ 
ತ ನಾನಾ. ೩ 

ಅನಿಮಿಹಾ(ಭಿಖ್ಯೆ) ನಾನೂ. ೬ 

ಅನಿಲ ಅ, ಸ್ಪ. ೪1೪ 

ಅನಿಲ (ಮಂ) ನಾನಾ. ಎಂ 

ಅನಿಶಂ ಸೂ ವನಿಣ. «೬೭ 

ಅನೀಕ ಅ, ಸಮ. 2೩೭ 

ಅನೀಕಿನಿ ಅ, ಸಮು, ೪ 

ಅನುಕಂಪ ಪೇ. ವಿ, ಸ್ಕೈ, ೧೯ 

ಅನುಕೂಲ ನಾನತ «೬. 

ಅನುಗತ 3) ೧.೦೦ 

ಅನುಗತಾರ್ಥ ೨ ವ 

ಅನಂಗತಿಯಿಂದೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ.್ದ. ೭೧ 

ಅನುಚರ ಅ, ಮೆಮು. ಜಪ 

ಅನುಚಿತಾರ್ಥ ಅ, ಭೂಮಿ, 2.೯ 

ಅನುಜ ಅ. ಮೆಮು, ೧೯ 

ಅನುಜನ್ಮ್ಯ ಅ. ವಳಿನತಿ, ೧೯ 

ಅನುತಂಪ ಸಾ, ಖಿ ಸ್ಯ. ಣ 

ಅನುಪದೀನಾ (ನಾಮ) ಅ, ಪುರ, ಎಂಸಿ 
ಅನುಪಜಹು ಅ, ಸ. ೫೧ 

1364-19 
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ಅನುಬಂಧಪ್ರಾರಬ್ಬದೊಳ್ ನಾನಾ. ೪ 

ಅನುಭವ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯೆ. ೧ 

ಅನುಭಾವ ನಾನಾ, ೪೫% 

ಅನುಮತಿ ಅ, ಫಾ, ೯ 

ಅನುಲೇಪಸನ ಅ, ಭೊಬ, ೯ 

ಅನುವರ್ತ ನದೊಳಭ* ನಾನೂ, ಳಂ 

ಅನುವರ್ತಿ ತ ೪ 

ಅನುವೂನ ಅ. ಪುರೆ. ೧೯ 

ಅನುಶಯ ಸಾವಿ, ಜೆ ೧ 

ಅನೂಕ (ವಾಚ್ಯಂ) ನಾನಾ, 2೭೯ 

ಅನೂಚಾನ ಅ, ಮೆಮು. ೩೯ 

ಅನೂನ ಪೋವಿಣ ೫೬ 

ಅನೂಪ ಅ, ಭೂ, ೫ 

ಅನೃಜು ಪೂ.ವಿಣ ೩೯% 

ಅನ್ಫತಾಪ್ರಿಯಾಭಿಧಾನಮುಂ ನಾನಾ, ೬೭ 

ಅನೇಕವಿಧ ಕೇಳೀ) 

ವಿಳೆಸನಹೇತು | ಅ. ಸಮ. ಎಂಪಿ 

ಅನೇಕಪ ಆ, ಸಮ, ಒಣ 

ಆಅನೇಡೆಮೂಕ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೦ 

ಅನೇಹ ಆ. ಶಶಿ, 

ಅನೋಕಹ ಅ, ವನ, 

ಅನ್ನೆ ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ಅನ್ಥೋನ್ಯ ಸತಿ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೧ 

ಆನ್ನುವಾಯ ಅ. ಮುವುು ಎ೦೯ 

ಅನ್ನುವ ಯ ಶಂಸಿ ಅ, ಮುನು. 2೭ 

ಅನ್ಪಾಯಸಮೂಹ ದೊರ" ನಾನಾ. ೩೪ 

ಅನಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೪ 

ಅನಿತ (ನೆಪ್ಪಂ) ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೩ 

ಅನ್ನಿತರ್ಕಳುಂ ನಾನವನ. ೧೯ 

ಅಪವಗಮ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ ೧೩ 

ಅಪುಕುನ ನಾನಾ. ೧೩೩ 

js ಅ, ದೇಹಾ, ಎ 

ಅಪಚಾಯಿತ ಸೂ, ವಿ.ರ್ಣ ಎಂ 

ಅಪಟೀ ಅ, ಪುರ. ಎ೩ 

ಅಪತ್ಯ ಅ. ಮುನು, ಎ೧೭ 

ಅಪಮಿತ್ಯಕ ಅ, ಮನು, ೬೪ 

ಅಪರ (ಮುಂ) ಅ ಸಮು. ೩ 

ಅಪರಾಜಿತೆ ಅ, ವೃಹ್ನಂ. ೩೦ 

ಅಪರಾಧ ನಾನಾ, ಪೂ 

ಅಪರಾಧ 

ಅಪುವೆರಕ 

ಅಪವರ್ಗ 

ಅಪವಾದ 

ಅಪವಾರಿತ 

ಅಪವಿದ 

ಅಪವ್ಸಸ್ಮ 

ಅಪಶದ 

») 

ಅಪಸವ್ಯ 

ಅಪಸರ್ಪ 

ಅಪಸ್ಮ್ಮಾತ 

ಅಪಹಸ್ಮಿತ 

ಅಪಹಾರ 

ಆಪಶೃತ 

ಆಸುನಿಕರೆಣ 

ಆಬಿನಿಂಗ 

ಆನಾನ 

ಆಬಾನಮಾರ್ಗ 

ಆ ಪುವರ್ಭ ವ 

ಆಪೂಪ 

ಆಪೂವಾವಳಿ 

ಅಿನದ 

ಆಜಖಲಾವಿಶೇಬವಖಂ 

ಅಬಲಾಪೂರ್ವಪರಕಟ 

ಭಾಗದೊಳಂ 

ಅಬುಜಯೋನಿ (ಯುಂ) 

ಅಬ್ಬ 

ಸಾ. ನಿನ್ನಿ ೧ಳ್ 

ಅ, ಪುರ, ೧೦ 

ಅ, ಸಂ. ೧೯ 

ಅ, ಭೂಪ, ೩೪ 

ಸಾ. ವ ವ್ಯ. 0೦ 

ಸಾ.ವಿಿಣ, ೩೯ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೬ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫೯ 

ಅ, ಮುನು. ೬೨ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಅಳೆ 

ಅ, ಮನಂ, ೫೯೯ 

ಅ, ಮುನು, ೪೪ 

ಸಾ.ವಿಣ, ೪೪ 

ಸಾ. ವಿ ವ್ಯ. ೧೭ 

ಸೂಾ.ವಿಣ್ಣ ೩೯ 

ಸಂ. ವಿ, ವ್ಯೆ, ಳೆ 

ಆ. ದೇಹಾ. ೧೬ 

ಆ ದೇಹಂ, ೪ 

ಆ, ವೃಥಾ. ೩೬ 

ಅ. ಸಂ... ೧೯ 

ಅ, ಭವಿನ್ನ. ೧.೨೦ 

ಸೌಾ.ಹ್ಮಿಣ ೩೦೨ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೪ 

ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯೆ. ಎರಿ 

ಆ.ಸ್ಪ, ೩೯ 

ಅ. ಮುಮ. ೧೩ 

ಆ. ಸಂ. ಎ೦ 

ತಕ ಸಂ. ಮಿ೦ 

ಅ, ಭೂ, ಇ 

ಅ ನ್ನು. £೪ 

ನವಿನಲವಿ, ೧.೦೩ 

ಅ. ಸ್ಟ, ೩೩ 
ಅ, ಸ್ನ. ೫.೦ 

ಆ. ಭೊಪ್ಚ ೯ 

ಅಆ. ವನಂ, ಎಂ 

ನಾನಾ. ೧೩೪ 

೨) ಇಡಿ 

ಅ, ಸಲಿ, ೧೯ 
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ಅಬ್ದನಾಳೆ ಆ, ಸಲಿ. ಎ೦೧ ಅಭ್ಯರ್ಥನ ನತಿಸಶ್ಚಿ ಎಳ 

ಅಬ್ಬವನೆದಂತೆ ನಾನಾ. ೧೩೬ ಅಭ್ಮರ್ಕಿತ ಸಂ.ವಿ,ಣ, ಎಂಜಿ 

ಅಬ್ಬಾವಾಸಾಪತಿ ಆ.ಸ್ಟ, ೨೦ ಆಭ್ಯವಹರಣ ಆ, ಧಾನ್ಯ, ೩ 

ಅಬ್ಧೋದರ ಅ. ಸ. ಎಂ | ಅಭ್ಯಾಗತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎಂಜಿ 

ಅಬ್ಬ ನಾನಾ, ೦ ಅಭಕ್ಕಾಶ ಪಸೌೊ.ವ್ಮಿಣ ಓರ 

x ಎ ಹಾ, ಎಳಿ |! ಅಭಕ್ಸನ ಆ, ಪಮ ೦೦ 

ಅಬ್ಬಿ ಅಸಲಿ ಎ ಅಭ್ಯುದಯತಾದಿಯೊಳ್ ನಾನೂ, ೧೧೩ 
ಅಬಿ ಶಯೆನ ಆ, ಸ್ಪ. ೨೦ | ಅಭ್ಯುಪಗತ ಆ, ಕಾಲಾ, ೯ 

ಅಭಯಾಖ್ಯೆ ಆ, ವೃಕ್ಷ ೧೨ | ಆಭ್ಯೂ ಸು ಭಿನ್ನ ೧೧ 

ಅಬ್ಬ ಪಸ (ವಂ) ನಾನಾ. ೬೩ ಆಭ್ರ ಆ, ಸ್ನ. KV 

ಅಬ್ಬಪ್ರತತಿಗಂ ನಾನಾ ೬ 2? ಅ ಸ್ನ, ೫೩ 

ಅಭಿಪ್ಯಾ ಆ, ಭೊನ. ೩೬ ») ನಾನಾ, ೬೩ 
ಆಭಿಖ್ಯೆ ನಾನಾ. ೪೩ ಅಭೈದ್ದಿಪ ಅಸ್ಟು. ೩೭ 
ಆಭಿಜನ ನಾನಾ ೩೬ ಆಭ್ರೆನಟೂ ಆ ಸ್ಟ) ೫೧ 

ಸಾ.ವಿಣ ೧೧ ಆ. ಭ್ರೈಮೂಪ್ರಿಯ ಅಸ್ಪ ೩೭ 
ಅಭಿಜಾತ ನಾವಾ. ೩೬ ಆಭ್ರಿಯ ಸಔ, ಎ.ಣ್ದ ೭೧ 

ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಲ, ಸ್ನ. ರ | »» ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೨ 

ಅಭಿಧಾನ ನಾನಾ. ೪೬ | ಅಮುತ್ರ ಆ, ಪುರ. ಎ೦೬ 
WK » OV | “ಮುರಗಣಿಕೆಯರ್ ಸ್ಟ ೫ 

ಅಭಿಧಾನ ಸ್ರ ಸುಷ್ಟ. ಸಸ ಸಸ. | ಆ ಮರರ್ » ೫ ೩೧ 
ದೊಳ*. 8% | ಅಮರಪ್ರಜಾವನೆಫವಂ ನಾನಾ. ೧೯ 

ನಾವಿಣ ಳಟಓ್ಯ ೯ ೧೧೭ | ಆಮರರುಣಶ್ಟ್ರಿ ಹಾರ ಆ, ಸ್ನ. ೫೫% 

ಅಭಿನಿರೊಪಣಂಗೆಯ್ದೆರ್ ನಾನಾ. ೧೦೧ ಮಂರಾವತಿ ಆ. ಸಂ, ೩೬ 

ಅಭಿನನ್ನರ್ಥಂಗಳ* ಆ. ಸಮ್ಮ ೩೧ ಆಅಮರ್ಶೆಪೆತ್ತೈಸೆದುತೋರ್ಪ ಆ. ಪುರ, ೧೬ 

ol ಭಟ್ಟ. ತ. ಆಮರ್ತ್ಯಭನ ನ್ ಆ, ಸ್ಟ, ೩೦ 

ಸತ್ತಾತಾರ್ಥಂ * ಮಿತ್ಯ (ರ್) ಆ, ನ್ನು. ೩೧ 

ಅಭಿವಿತ್ರಿಯದೊಳಂ ನಾನಶ್ಚಿ ೧೦ |! ಅಮಂರ್ಮೆ ಸೋ, ವಿ ಬ್ಯೆ. 2 

ಆಭಿಭವ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ... ೨ |  ಅಮುಳನ ನಾನಾ. ೩ಜಿ 

ಅಭಿರಾಮ ಸೂ ವಿಣ ೫ ಆಮಾತ್ಯ ಆಅ, ಮುನು, ೫೦ 

ಅಭಿರೂಪ ಸಾವಿಣ ೪ ಆಮಾವಾಸ್ಥೆ ಅ ಹನಿ ೪ 
ಅಭಿಲಾವ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯೆ. -ಂ೧ ಅವಶ್ಟ್ವಾನ (ದೇ) ಆ, ವೃಕ್ಷ, ೩೪ 

ಅಭಿಲಾಬುಕ ಸಾ. ವಿಣ ೬ ಆಮಿತರ್ಥಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೪೧ 

ಅಭಿಲಾಖೆ ಸಾ. ವಿ.ಖ್ಣ. ೩ ಒಮಿಂಿಲಾತ ೨, ವೃಕ್ಷ: ಮೀ 

ಅಭಿವಿನೂತಕುಳಪ್ರಸೊತನುಂ ನಾನಾ. ೩೬ ಅಮರುಕ ಆ, ಸಮ, ೧೪ 
ಅಭಿಪೇಣನ ಆ, ಪವ, ಎ೦ ಅಮೃತ 2 ೫೫ 

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಅ, ಮನ್ನ ೬ ;; ಅ, ಸಂ, ೧೯ 

ಅಭೀಶ್ನ ಸಾ. ವಿಖ್ಯೆ, ೧೦ ಚ ಅ, ಸಲಿ. ೧ 

ಅಬ್ಬೆ ಮಿತ್ರೀಣ ಅ, ಸಮ, ೧೦ ok ನಾನಾ. ೧೪ 

ಅಭ್ಯರ್ಚನೆ (ಯುಂ) ನಾನಾ. ೧೩ ಅವೆ್ಛಿತ (ಶಬ್ದವು) » ೧೧೯ 
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ಅವುತಮಯ 

ಅಮೃತಾಶ (ರ್) 

ಅಮೇಧ್ಯ 

ಅಯೆ 

ಅಯೆನ 

ಅಯೆಶ (ಸ್ವರ) 

ಆಯ (ಸ್) 

ಅಯಾಚಿತ (ವಯಂ) 

ಅಂಯಾನೆಯೆರೂಪ 

ಅಯುತ 

ಅಯೋಗ್ಯ 

ಅಯ್ದುಂ (ದೇ) 

99 

ಅಯ್ಯಗಲಿ (ದೆ?) 

ಅರ 

)) 

ಅರೆ (ಸಂಜ್ಯಕಂ) 

ಅರತುಟ್ಟೋದ್ಭಾ ಭನ 

ಅರದ 

ಅಆರಣಿ 

ಅರಣ್ಯ 

ಅರಣ್ಯ್ಯಾಖ್ಯ 

ಅರಣ್ಯ್ಯಾನಿ 

ಅರತ್ನಿ (ನಾಮಂ) 

ಅರದಾರೋಹಂ 

ಅರನಾಳ 

ಅರಮೆ (ದೇ) 

ಅರವಿಂದ 

ಆರಸ(ದೆಗಿ 

» (ದೆ) 
ಅರಸು(ದೇ) 

ಅರಸನ ದೊಳೆಂ 
| 

ಅರಳ 

ಅರಳ*(ದೆ) 

ಅರಳ(ದೇ) 

ಅರಾತಿ 

ಅರಿ 

33 

ಅರಿದೆನಿಸುವ 

ಅ, ಸ್ಟ, ೬೭ 

ಅ, ಸ್ನ. ೩೧ 

ಅ. ದೇಹಾ, ೩೧ 

೪ ಪಂ. ೧೩ 

ಟು, ಪ್ರರ, ೨ 

ಅ, ಸಂ. ೧೨೦ 

ಅ, ಕಾಲಂ, ಬ 

ನನ, ೧೧೫ 

(೨, ಸ್ನ. ೫ 

ಪಾ.ವಿಣ ೩೩ 

ಅ, ಪುರ, ೩೨ 

ಎ ದೇಹಾ. 0೪ 

ಆ. ದೇಹೂ. ಎಂಜಿ 

ಸೌಾ.ವ್ಮ್ನಿಣ. ೧೦ 

ಸಿ.ವಿ ವ್ಯ, ೧೩ 

» 72» » ೧೬ 

ಅ, ಹವರ್ಮಿ ಎಳ 

ಅ, ಸಲ್ಮಿ ೧೭ 

ಆ. ಹವು .ಂಟ 

ಣ್ಯ ಪ್ರದೆ, ೩೧ 

ಅ, ವನ, ೧೫೪ 

ನಿಲನಲ,. ಎ೦ 

ಅ, ವನ್ಮ ೧ 

ಇ, ದೇಹಾ, ೧೪ 

ಅ. ಸಮ, ೧೧ 

ಅ. ಭಾನ್ಯ, ೪ 

ನಾನತ. ೧೦೧ 

ಆ, ಸಲ್ಲಿ ೧೯ 

ಅಆ, ಮಮು, ೪೬ 

೨, ಮುವು, ೪ 

ಅ. ಮವಮು. ೬೧ 

ನಸನತ... ೧೭೦ 

ವೃಕ್ಷಾ, ೧೩ 

ಲು, ಧಾನ್ಯ, ೧೧ 

ಅ. ವೃಷ್ಣ?. ೪ 

ಸಾ.ವಿಣ್ಣ್ಞ. ೧೦ 

ಸಾವಿ.ಣ. ೧೦ 

ನನವ, ೧೯ 

ಅ, ಮುಮ, ೪ 
ಫಾ ಫಸ ee SS 

a ಡಾ.ಬಾಬಾ. 

೨ 

ಆರಿಸ್ಚದು ಬೈಮತಿ 

ರಿಪ (ನಿಕೇತನಾಖ್ಯ) 

ಏರಿಬ್ಬ (ಶಾಖ) 

ಅರು 

ಆರುಜ 

ಆರರಿಣ 

>» 

ಅರುಣ (ಪದ್ದೆಂ) 

ಆರುಣಶ್ಟೋತ 

ಅರುಣಾನುಜ 

ಆರುಣಾ ಶ್ಯ 

ಆರುಣಾಸಿತ 

ಆರುಂಧತಿ 

ಆರುವೈರ 

ಅರೋಗನೆನಿಪ್ಪವಂ 
ಆರ್ಕ್ 

ಅರ್ತ್ಮುತ 

ಅರ್ತಿ 

ಅರಣ್ಯ 

ಅರ್ಚನೆ 

ಅಚರಿ 

ಅರ್ಚಿ(ಸ್) 

ಆರ್ಚಿತ 

ಅರ್ಜುನ 

ಆರ್ಜುನಕ 

ಅರ್ಜ ನಭೂಜ 

ಆರ್ 

ಆರ್ಣವ 

ಅರ್ಣವಪ್ರಿಯತನಯ 

ಅರ್ಥಾಪಗಮ 

ಅರ್ಥ 

ಅರ್ಥವಿಕೀತಿ 

ಅರ್ಥಿ 

ಅರ್ಥ 

"ಅ. ವೃ್ಲಂ. 

ಅ, ವೃಕ್ಷ. 

ನಲನ, 

ಅ, ಧಾನ್ಯ 

ಸಾ. ಖ್ಯ ಣಾ 

ಅ, ಮುನು, 

"೨, ವೃತಾ, 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಆ, ದೇಹಂ, 

ಅ, ವೃತಂ. 

ಸಾ, ಖಿ. ೧್ಮ 

ಅ, ಸಲಿ, 

ಸಾ.ವಿ.ಣ, 
೨ು ಬಿ 
ಗೆ ಸಿಂ 

ಆ, ಕಾಲೂ, 

ಸಾವಿ.ಣ, 

ಮೆ ಸ್ನ. 

ಅ, ಕಾಂ, ಪ್ರಶ. 

ಆ, ವೃಥಾ. 
ನೆಲನಲಿ, 

ಲು ಸ. 

ನಿ ಸ್ನ. 

Ci ಇಗೆ 
ವ ಬ್ಬ. 

ನಿಲವನಂ, 

ಅ. ಸಂ, 

ಅ, ಸಂ, 

ನಾನೋ, 

ಸಾ.ವ್ಮಿಣ, 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, 

ಅ, ವೃಶ್ಷಾ, 
ಅ, ವೃತ್ತಂ. 

ಅ.ಸ 

ಅ, ಸ, 

ನ ಸ್ನ. 

ನಾಂನಾ, 

ಅ, ಕಾಲನಿ, 

ಅ. ಮಮು, 

ಸಾ, ವಿ.ಣ, 

ಅ, ಸ್ನ. 

ಖಿ 

ev 

೫ 

೬೪ 

೦೨೪ 

೩೦ 



ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರ 

ಅರ್ಧವ್ಯ 

ಅರ್ಡೋರುಕ 

ಆರೆ ಕ್ 

ಆರ್ಯ (ಶಬ್ದಂ) 

ಅರ್ಯ 

ಅರ್ವ 

ಅರ್ವಾ ಖ್ಯಿಂ 

ಅರ್ಶಸ 

ರ್ಶ ನತ 

ಅರ್ಕ 

ಅರ್ಹತ್ಪುಗತರ್ 

ಆಲಕ್ಕಕ್ 

ಆಲರ್ಕ 

ಆಲಂ 

ಆಲಂಕೃತಿ 

ಅಲಸುುತರೆ 

ಅಲತಗೆ (ತದ್ಭ) 

ಆಲಂಬುನ 

ಅಲನ 

ಅಲಸಂದೆ (ದೆ 

ಅಲಸುವನುಂ (ತದ್ಭ) 

ಅಲ 

ಆಲ್ಪನ್ನುತನುಪರಿಗತ 

ಆಲ್ಲ (ದೇ) 

ಆಲಾತ 

ಆಲಾಬು 

ಆಲೋಳೆಮನೆ 

ಅವಕರ 

ಅವಕೀರ್ಣ (ನುಂ) 

ಆವಕಂಂಠಿತ 

ಅವಕೃ್ಛೃಬ್ಚೈ 

8) 

ಅವಶೇಕಿ 

ಅವಗಣನ 

ಅವಂಗಣಿಂಯೆ ಪುಟ್ಟಿದಂ 

ಅವೆಗ್ರಹ 

ಅವಜ್ಞಾನ 

ಅವಟಿ 

ಪರಿಕಿನ್ಕಂ 

ಅ, ಸ್ದು ೨೦ ಆವಟೀಟ 

ಅ, ಮನಂ, ೬ ಆವಟು 

ಆ. ಭೂಜಬ್ಮ ೦೧ 2 

ಲ ಮೆಮೆ. ೧ಜಿ ಅವತೆಂಸ 

ನಾನಾ, ೭೦ | “ವದಾತ 

ಆ. ಮನಂ, ೬೦ id 

ನಾನಾ, ೬ “ಏವೆದನಿನ 

ಆ, ಸವತ, ೦೦ «ವದ 

ಆ. ದೇಹಾ, ೩೩೭ ಅವಧ 

ಆ, ದೇಹಾ, ೩೭ ವ್ಯ 

ಲ್ಲಿ ನ್ನು. Va ಅವಧಿ (ಯುಂ) 

ನಾನ್ನ, .ಂ ಅವಧಿಸ್ಟ್ರಾನ (ನಂ) 

ಅ, ಭೊಬ, ೧೩ ವಧು 

ಆ. ಪಶು. ೧೦ ಆ ವಧೂಮುಕ್ಷಣನೆ 

ನಾನಾ, ೧೦೯ ಅವನದ್ದ 

ಇ. ಭೊಬ. ೧ ವನಯ (ವಂ) 

ನಾನೂ, ೯೪ ಆವನಿ 

“, ಬೊ, ೧೩ ಮನಿರುಹವಿಶಾಳೆ 

-, ವೃಹಷ್ಣೂ. ೭೬ | ಸ್ಕಂಧದೇಶ | 

ಸಾ.ಬಿ.ಣ. ೧೧ ಆವನೀಪತಿ 

೨ ಧಾನ್ಯ, CV ಚ ವೆಭೃತನವನ 

ನಾನಾ. ೬೩ ವಮ 

ಸೌ.ಖಿ.ಣ. ಹ “ವವಾನ 

ಇ. ದೇಹೂ, ೪೦ ಅವರಜ 

ಧಾ ನ್ಯ. ೧೩ ವರಣ 

(3, ಸ್ನ. ೪೦ ಆವರೂಪಿತ 

ಇ, ವೃಹ್ಷಾ, ಎ೦೧ ಅವರೋಧೆ 

ಸೂಮಎಏಣ ಎಂಎ ಒವರ್ಗಂ 

ಆಅ, ಪುರೆ, ೬೧ ಆವರ್ಣ 

ಅ, ಮೆಮು, ೩೪ ಅನಲ್(ಬಳ) 

ಸೂ.ಖ್ಲಣ ೫೦ | ಅವಲುಪ್ರೃ 

ಪೂಎವಿ, ೧, ೫೦ ಅವಲೇಪ 

ಪೂ.ವ್ನಿಣ ೫೯೯ ಅವಲೋಪ 

ಅ. ವನ, ೧ ಅವಶ್ಯಾಯ 

ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯೆ. 2 ಅವೆಶ್ನಾಯಕರ 

:, ಮೆಮು, ೦ಜಿ ಅವಸರಶರಕುತ್ಸಾ 

ಅ, ಸ್ಪ. ೬. ವಾರವಾರ್ವಾಚಿ 

ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೭ ಅವಸರ 

ಅಆ, ಸಂ, ೬ ಆವೆಪರೆ (ಮಂ) 
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ಅಆ, ದೇಹಾ. ೩೯ 

ನಾನಾ, ಇಳ 
ಆ ದೇಹಂ. ಎಳ 

ಆ. ಭೊಮ, ಎಳಿ 

ಸಾ.ವ್ಠಿಣ, ಓಂ 

ನವನ, ೩೬೬೪ 

ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯ. Ve 

ಸಾಂ. ಖ.ಣ್ಮ 2೫1೯ 

ಆ. ಪುರ. ೧ 

ನಾನಾ, ೬೩೪ 

3) ಳ೭ 

» "ಳಿ 
9) ಓ1 

೨೨ ೬.೩ 

ಆ, ಭಾಮ, ಎಂಜಿ 

ನಾನೂ, ೬೯ 

1 ಭೊ. ೧ 

ನಾನೂ, ಬಂ 

ಲ್ಲ ಮಮ, ೪೩ 

“೩ ಮೆಮು ಕಂ 

ಸೂಾ.ವಿಣ ರ್ 

ಸೂ. ಏಿ., ವ್ಯ, ೭ 

೨. ಮೆಮು, ೧೯ 

ಸಂ ಪಣ ೫೦ 

ಪೊ. ಏಣ, ಖಂ 

ಅ, ಪುರ. ಎಳ 

ನವನ, ೧೩ 

ನಾನಾ. 2೫0೪ 

ಲ ಧಾನ್ಯ, ೧೧ 

ಸಾ.ಬಟ್ಮಣ, ಳಂ 

ಸಾ, ವಿ, ಬ್ಯ, ಪ 

ಸಾವಿ ಸ್ಯ ಎಣ 

ಅ, ಸ್ಪ. ಕ್ಲೂ 

ಅ, ಸ್ನ. ಕ್ಯ” 

ನಲನಿ. ೧೦೫% 

ಸೂ. ವಿವ್ಯೆ. ೧೬ 

ನಾನಾ. ೪4 
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ಅವಸೋದ 

ಅವಸಾನ 

ಅವಸತನಾರ್ಥ್ಶಂ ಸಾ. ವಿದ್ಯೆ. ೦.೦ 

ಅವಸ್ವರ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ 

ಅವಸೆತ್ಸಿಭಿಧಾನ ಸೂ. ವಿ ಸ್ಯ 0-0 

ಅವವ್ಯೈಂಭೂ(ಖ್ಯುಂ) ಪಂ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೦ 

ಅವಹಾರ ಆದಿ. ಸಂ. ೭ 

ಅವಹಿತೆ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧೬ 

ಅವಹೇಳ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩ 

ಅವಣಂಲಿ (ದೇ) ಅ, ಮೃಗ, ೧೧ 

ಅರ್ವಾ ಕೀರ ಅ ಸಲಿ. ೧೩ 

ಅವಾಗ್ರ ಸಾ.ವಿಣ್ಣ ೩೭ 

ಅವಾಚಿ ಅ, ಸ್ಟ. ರ್ಳ 

ಅವಾಗತ್ಛಗ ಆ, ವನೆ. ೬ 

ಅವಾರ ಅ, ಪಲ, ೧೩ 

ಅಪ್ಯ್ಯಾಕುಳ ಸಂ, ವಿ.ಣ್ಮ ಎ೦೬ 

ಅವ್ಯಾಜ ನಾನೂ. ೧೬೩ 

ಅವಿ ಆ, ಮೆಮು, ೧೩ 

ಣೆ ಅ. ಪಶು. ೧೧ 
ಸ ನಾನಾ, 2೯ 

ಅವಿಕಳೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ, 20೩ 

ಅವಿಕೃಖಿನಣೀಯ ಸೂ, ಬಿ. ವ್ಯ. ೩೩ 

ಅವಿಹಿಪ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೪ 

ಅವಿಗೀತ ಪೂ, ನಿ, ೧ ಖಂ 

ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂ. ವೂ. ೬೭ 

ಅವಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ್ದ ೪೩ 

ಅವಿತರ್ಕಿತೋಪನತ ಸಾವಿ, ವ್ಯ. ೩೩ 

ಅವಿನಶ್ನುರ ಅ, ಸಂ 0೦ 

ಅವಿನೆಶ್ವಾರಸ್ಸಾನ ಅಸೆಂ. ೦ 

ಅವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಆ. ಸಲಿ ಎಂ 

ಅವಿಭೇದದಿಂದೆ ಅ, ಮೆಮೆ, ೧೩ 

ಅವಿರತ ಸೂವಿಿೀ೧ಣ ೬೭ 

ಅವಿರತವಂಂರ್ಕವತೊಅರಿ ಅ. ಸಲಿ, ೧೨ 

ಅವಿಶೇನ. ಅ, ವೃತಾ, ೩೧ 

ಅವೀರೆ ಅಆ. ಮನು ೬ 

ಅವ್ಯಕ್ತ ನಾನಿ, ೧.08೩ 

ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಧುರೆ ಅ, ಭೂಮ, ಎಳ 

ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಅ, ಮನು, ಜಳ 

ಅಶನ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೩. 

ಅಶನ ಅ, ಮುನು, ೩೧ 

ಪ್ರ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ 

ಅಶನವಸನೆ ನಾನಾ, ೧೩೦ 

ಅಶನಾಯೂ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ತೆ 

ಅಶನಿ ಅ. ಸ್ತ. ೩೪ 

ಅಶನಿಯೊಳೆಂ ನಾನಾ. ೧-೨೦೦ 

ಆಶುಭ ಆ. ಸೆಂ. ೧೨ 

ಆರೇ? ಪಾ. ವಿ. ವ್ಯ. OV 

ಜ್ಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಜತಿ 

ಆಶೇವಾರ್ಥನಿಚಯವಂಚಿ ನಾನಾ, ೧೦೦ 

ಆಶೋಕ ನಾನತ,. ೬೪ 

ಅಶೋಕಾಹ್ಹಯಂ ಆ. ವೃಥಾ. ೧ 

ಆಶ್ಚ ಆ ಹಾಲನ, ೪ 

ಅಶ್ಚಕ್ವಖುಂ (ಶೊಕವರಖಂ) ನಾನಾ. ೯೯ 

ಅಶ್ವ ಗರ್ಭ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧೦ 

sಶ್ಚಂತ ಅ, ಪುರ. ೩೦ 

ಅಶ್ರ ಪೋ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೦೦ 

ಅಶ್ಚು ಮ ಸಮ, ೦.೦ 

4 ನಾನಾ. ೯೯ 

ಅಶ್ದ (ವೆಂ) ನಾನಾ, ೬. 

ಅಶ್ನುಚಯೆಂ ಸಾ.ವ್ಲಿಣ ೩೧ 

ಅಶ್ಚತರಂ ಅ, ಸಮ್ಮ ೩೯ 

ಆಶ್ಚುತ್ಸ ಅ. ವೃಷ್ತಾ. ೪ 

ಅಶ್ನೂಮಾರ ಅ. ವೈಕ್ಷಾ, ೦೦ 

ಅಶ್ಚಮೇಧದಹಯ (ಮಂ) ನಾನಾ, ೧೩೧ 

ಅಶ್ನೇಯರಗಂ ಅ. ಸ್ಟ, ೩೯ 
ಅಶ್ನೂವಿರುತಿ ಅ, ಭೊಬ, ೩೭ 

ಅಶಾಂತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೭ 

ಅಕ್ಟಿಗಳ್ ಅ. ಸ್ಟ, ೫ 

ಅಕ್ಟೀಯಂ ಸೂ. ವಿ. ೧, ೩೧ 

ಅಕ್ಲೀಲಾಖ್ಯಂ ಅ, ಭೊಬ್ಮೆ ಎಂಳ 

ಅಕ್ಕನ ಆ, ಸ್ನ. ೭೯ 

ಅಹ್ಹಿನಿದೇವರ್ ಅ, ಸ್ಟ, ೫೩ 

(ಜನಿತಾ) ಅಶ್ರುಜಲ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೩ 

ಅವ್ಚಾಪದ ಆ, ಕಾಲೂ ೩೭ 

ಸ್ಯ ಅ, ಮಗ್ನ ೧ 

ಅಸ್ಮೀವ ಅ. ದೇಹಾ. ೩ 

ಅಸಂಖ್ಯ ಸೂ, ವಿ, ೩೫೪% 



*ಅಸಕ್ಛೃತ್ ಸಾ. ವ್ಲಿ ವ್ಯ. 

ಅಸಗ(ದೇ) ಅ, ಮನು, 

ಅಸತಿ ಅ, ಮನು 

ಅಸಮೃತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, 

ಅಸವಾಪರ್ಣ ಅ. ವೃತಾ, 

ಅಸವಸ(ದೇ) ಸಾ, ವಿ.ವ್ಯ 

ಅಸವ್ಯ ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯೆ. 

ಅಸಹಾಯ ಸೂ, ವಿ ಇ. 

ಅಸಾತ ಅ. ಸಂ, 

ಆಸಿ ಆ. ಸಮನ, 

ಅಸಿತ ಸಾ, ಎ. ೧. 

ಅಸಿತ ಆ, ಸಲಿ, 

ಅಸಿತವರ್ಣ ಅ. ಸಮಂ. 

ಅಸಿತಂಂಬರ ಆ ನ್ನು. 

ಅಸಿತಿಮ ಸಂ, ಐ, ವ್ಯ. 

ಅಸಿಧಾವುಕ ಅ, ಮನಂ, 

ಅಸಿಧೇನು (ಸಂಜ್ಞಾಂತರ) ಅ. ಸಮು. 

ಅಸಿ (ಯಖಂ) ನಾನೂ. 

ಅಸುಗೆ (ಕೆ)(ತದ್ಭ) ಅ, ನೃಕ್ಷಾ. 

ಅಸುರರ್ ಅ. ಸು. 

ಅಸುರಾರಿ ನಾನಾ, 

ಅಸುವೆ (ದೇ) ಅ. ಪುರ. 

ಅಸುಹೃದ ಸೂ. ವಿಿೀಣ 

ಅಸ್ಪಕ್ ಅ, ದೇಹಾ 

ಅಸ್ಫಕ್ಸ್ಲಿಲಯಖಗ ನಾನಾ 

ಅಸ್ಭಗಾಖ್ಯಂ ಅ, ಭೂವ್ನ 

ಅಸೃಗ್ಸರೆ ಅ. ದೇಹಾ 

ಅಸ್ತ್ರ ಅ. ಸಮು, 

ಭ್ಯ ಅಆ- ಸಮು, 

ಅಸ್ಟ್ರಸಂಹತಿ ನಾನಾ, 

ಅಸ್ರ್ರೃಪ್ರಸರಾಗಾಗ ಆ, ಪ್ರರ, 

ಅಸ್ಲಿ ಅ. ದೇಹಾ, 

ಅಸ್ಪವ್ಚ ಅ, ಭೂಬ್ನ 

ಅಸ್ಫುಟಸೂಹ್ಷ್ಮಸ್ಪರ ಅ, ಭೂಬ್ನ, 

ಅಸ) ಅ. ದೇಹಾ, 

ಅಸ್ಪುಪ್ಪರ್ ಅ. ಸ್ನ. 

ಅಹ ಅ. ₹೨. 

ಅಹವಂಹವಿಂಕೆ ಸೋ. ವಿ. ವ್ಯ 

ಪರಿಕಿನ್ಮಂ 

೧೦ 

೭೯ 

೪ 

ಎದಿ 

ಪಿಪಿ 

೧೪೬ 

ಐ 

೧೧ 

೧ 

ಆಡಿ 

ಟಿ.ಟಿ 

ಎಕೆ 

WON 

ಪಿಂ 

೪ 

2೦ 
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ಅಹಹ ನಾನಾ. ೧೧೦ 

ಅಹಾರ್ಯ ಅ. ಕಿಲಾ, ೧ 

ಅಹಿ ಅ.ಸ ೭ 

ಅಹಿಗೃಹ ಅ. ಸ, ೬ 

ಅಹಿತ ಸಾ.ವಿಣ್ಞ. ೧೦ 

ಅಹಿತುಂಡಿಕಾಖ್ಯಂ ಅ, ಮೆಮು. ಷಿ 

ಆಹಿಷುಕರಂ ಅ, ಸ್ನ. ಕಕ 

ನ ಅ, ಸ್ನ, «v 

ಅಹಿಮಾಂಶುಜೊ(ಕು ನವರು ನಾನಾ. ೧೧ 

ಅಹಿವೈರಿ ಅ. ಸ್ಪ, ಕ 
ಅಹೀನವಮುನ ಸತ.ವ್ಮಿಣ, ಳ್ 

ಅಹೇತುತತ್ಕಾಲ ನಾನ್ನ, ೧೧೦ 

ಏನದ ರೆ 9 

eg ಧನು ಟೂ 
ಆಹೋಪುರಂಪಿ ಕೆ ಚು 

ಅಹೋರಾತ್ರ(೦ಗಳ್) ಅ. ₹9. ೩ 

ಅಹಂಕ್ಟೃತಿ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ಪ 

ಅಹಂಕೃತಿನಂಯಖತೆ ಸೂ, ವಿಣ ಎಳ 

ಆಹಂಯು ಪೋ. ವಣ ೧ 

ಸ್ಯ ಅಹ್ನ್ನಾಯ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೧೩. 

ಅಛಂ(ಣ೦) (ದೇ) ಸಿ. ವಿವ್ಯ. ೩೪ 

ಅಳಕಂಗಘಥ* ಅ, ದೇಹಾ. ಎ೦ 

ಅಳಕಾಧಿನಾಯಕ ಅ. ಸ್ಪ, ೪೬ 

ಆಳಕ೨ನಗರ ಅ, ಸ್ವ. ೪೭ 

ಅಲಂಜರ ಅ, ಪುರ. ೯ 

ಅಳಿ ಲಿ ಮುಗ, ಏ.೦ 

ಅಳಕೆ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಳ 

ಅಳೀಕ ಅ, ಭೂಬು, ೩೩ 

ಅಳೇಕ ನಾನಾ, ೬೭ 

ಅಂಕ ನಾನಾ, ೭೩೭ 

ಅಂಕ ಅ, ಸ್ನ. ಓಳ 

ಅಂಕಂರ ಅ, ವನ, ೪ 

ಅಂಕುಶ ಅ, ಸವ, ೩೬ 

ಅಂಕಂಶಗತಚಾರಣ ಅ, ಸಮ, ೩೩ 
ಅಂಕೂರ ಅ, ವನ, ೪ 

ಅಂಗಜ ಆ, ಸ್ಟಾ, ಪಿ 

ಅಂಗದ ಅ, ಭೊಬಿ ಇ 
ಅಂಗನ(ೇಯರ್) ಆಅ. ಸ್ವ, ೫೧ 

* ಈ ಗುರುತುಳ್ಳಶಬ್ಬಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅವ್ಯಯಶಬ್ದಗಳು. 
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ಅಂಗಪರ್ಯ್ಯಾಯೆಂಗಳ* ಅ. ದೇಹಾ ೧ ಅಂತರೀಪ ಅ, ಸಲಿ. 

ಅಂಗರಣ್ರೆ ಅ. ಸಮೆ, ೧.೦ ಅಂತರೀಯ ಅ, ಭೂಪ, 

ಅಂಗವಿಲೇಪನ ಅ. ಭೊಸ. ೪ *ಅಂತರೇಣ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. 

ಅಂಗಸ್ಥೂಳವಾಚ್ಯಂ ನಾನಾ, ೯೪, ಅಂತರ್ಗೃಹ ನಾನಾ, 
ಅಂಗಾರಕ ಅ, ಸ್ನ. 2೭0 i ಅ, ಪುರ, 

ಅಂಗಾರವೆಲ್ಲಿ ಆ, ವೃಹ್ನೂ. ೦೩ ಅಂತದರಾರ ಅ. ಪುರ. 

ಅಂಗೌಾರಶಕಬಕೆ ಅ, ಪುರ. 0೪ ಅಂತರ್ವಂಕಿಕ ಅ, ಮಮ, 

ಅಂಗಿರಸೆ ಅ, ಸ್ಪ. ೩೩ ಅಂತರ್ವತ್ನಿ ಅ, ಮುನು, 

ಅಂಗೀಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೦೪ ಅಂತಾವಸೂಯಿ ಅ, ಮೆಮೆ, 

ಅಂಗೀಕ್ರಿಯೆ ಸಾ, ವಿಸ್ಯ, ೦೪ ಅಂತಿಕ ಸೂ. ವಿ. ಇ. 
ಅಂಗುಲಿ ಅ, ದೇಹಂ. ಎಂ ಅಂತಿಕತಮು ಸಣ. ವಿ.ಣ, 

ಅಂಗುಲಿಗಳ* ಅ, ದೇಹಾ. ೧೦ ಅಂತಿಕೆ ಅ. ಪುರೆ, 

ಅಂಗುಸ್ಕ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೧ ಅಂತಿಮ ಪೂ, ವಿ. ೧. 

ಅಂಗುಬ್ಲಕ್ಕೆ ಕನಿನ್ಸಿಕೆ ಅಂತೇವಾಸಿ ಅ. ಮುನು. 

ಯಿಂ(ಗೆಗಾಿ, 3 J ಇ ಮು 0 ಅಂತ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 
ಅಂಗುಳಿವಂಂದ್ರಿಕೆ ಅ, ಭೂಪ. 2೯ ಅಂತ್ಯವರ್ಣ ಅ. ಮನಂ, 
ಅಂಗಂಳೀಯಕ ಅ, ಭೊಮ. 2%" ಅಂದ (ದೇ) ಸೂ, ವಿ. ವ್ಯ. 
ಅಂಖಿು) ಆ. ದೇಹೂ, ಎಂ ಅಂದಲ (ತೆದ್ದ ಅ. ಸಮ. 
ಅಂಘ)ಕರ್ಮೆ ಅ. ಸಮ. ೩೭ ಅಂದುಕಾ(ಛಿಖ್ಯಾನ) ಅ, ಸಮ್ಮ 
ಅಂ)(ಯಖಂಂ) ನಾನಾ. ೦೦ ಅಂದುಗೆ (ತದ್ಭ) ಅ, ಭೊನ್ನ 

ಅಂಚಳ ಅ, ಭೂಮ, ೧೬ ಅಂಧ ಅ. ದೇಹಾ. 
ಅಂಬು (ದೇ) ಅ, ಭೂಬ್ನ್ಮ. ೧೬ ಅಂಧ ಅ, ನಾನಾ, 

ಅಂಚೆ (ತದ್ಭ) ಅ, ಮುಗ. ೧೪ ಅಂಧಕಾರ ಆ ಸ್ನ. 
ಅಂಜನ ಅ, ಸ್ಪ. ೫೦ ಅಂಧತಮಸ ಅ, ಸ್ನ. 
ಅಂಜನಾಭಿದಾನ ಅ, ಭೂಪ. ೧೩ ಅಂಧವರ್ತ ಕನ್ಯೀಯ ಸೂ, ವಿ, ವ್ಯ. 
ಅಂಜನೆ(ತದ್ಭ) ಅ. ಸ್ಪ, ೫೧ ಅಂಧಸ್ಸು ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಅಂಜಲಿ ಅ, ದೇಹತ, ೧೦ ಅಂಧು ಆ, ಸಲಿ, 

ಅಂಡಜ ಅಆ. ಸನಂ. ೪ ಅಂಬಕ ಅ, ದೇಹಾ, 

ಅಂಡಜ ಅ, ಮೃಗ ೯ ಅಂಬರ ನಾನಾ, 

ಅಂಡೆಯವಂ(ದೇ) ಅ, ಮನಂ, ೪೬ ಅಂಬರ ಅ, ಭೂಬ, 

ಅಂತಃಕರಣನಾವಮು ಆ, ದೇಹಾ, ಎಂಜಿ ಅಂಬರ ್ರು ಸ್ನ. 

ಅಂತಕ ಅ, ಸ್ಪ. ೪೧ ಅಂಬರಚರ (ರ್) ನಾನಾ. 

ಅಂತಕಾಲ ಅ, ಕತ, ೧೭ ಅಂಬರೀನ ಅ, ಪುರ, 

ಅಂತೆಗಮನ ನಾನಾ. ೪೪ ಅಂಬಿಕೆ ಅ, ಸ್ನ. 

ಅಂತಃಪುರ ಅ, ಪ್ರರ, ಎಳ ಅಂಬಿಕೆಯ ಸೋದರ ಅ. ಮನು. 

ಅಂತಃಪುರದೊಳೆಗಧಿಕೃತ ಅ, ಮುನು, ೫೩ ಅಂಬು (ದೇ) ಅ. ಸಮು, 

ಅಂತಃಪುರಾಚರಿ ಅ, ಮನು, ೯ ಅಂಬು ಅ. ಸಲಿ, 
ಅಂತರಂಗಾಂಗ ಅ, ದೇಹಾ, ೫ ಅಂಬುಧರ ಅ. ಸ್ನ. 

ಅಂತರಿಕ ಅ, ಸ್ಪ. ೫೩ ಅಂಬುಪ್ರವಾಹ (ನೆಖಂ) ನಾನಾ, 

೧ಷ್ತಿ 

-ಂಲಿ 

೧೧ 

ಪಿ 

೧೦ 

೧-೦ 

೫ಡಿ 

೧೪ 

ರಲ್ಲಿ 

ಕ್ಲ 

ಬ 

೩೦ 

೭೬೦ 

೩೩ 

೭೦ 

೭೧ 

೩.೧ 

೪೦ 

೬೪ 



ಆಅಂಬುರಾಕಿ ಅ. ಸಲಿ ೦ 

ಅಂಬೂಕೃತ ಅ. ಭೂಖಿ ೩೨ 

ಅಂಭಶ್ಯುತ್ತಿ ಅ, ಸಲಿ, ೯ 

ಆಂಭನ ಅ, ಸಃ ಣ 

ಅಂಭೋಜಮಿತ್ರ ಆ, ಸ್ನ. ೬೪ 

ಅಂಭೋದವಾರ್ಗ ೨, ಸ್ನ. “ದಿ 

ಅಂಶು ನಾನೂ, ೬ 

ಅಂತು ಅ, ಸ್ತ. ೬೪ 

ಅಂಶು ಅ, ಸ್ನ. & 

ಅಂಶುಕ ಆ. ಭೂಖು.. ೧೬ 

ಅಂಶುಕ (ಮಂ) ನಾನಾ. ೧೯ 

ಅಂಶುಕಾ (ಖ್ಯ್ಯಾನಂ) ನಾನಾ. ೧೩೦ 

ಅಂಶುಮಾಳ (ಯುಂ) ನಾನಾ. ೫ 

ಆಂಸ (ಯಖಗಳೆಂ) ಅ, ದೇಹಾ. ೭ 

ಅಂಹಂ ಸಂ. ೧೦೪ 

ಆ 

£3 (ಶಬ್ದಂ) ನಾನ್ನ. ೧೦೯ 

ಆಕರ್ಬ ನಾನ. wv 

ಆಕಾರತಿವ್ವತಿ ಸಾ. ಯ, ಸ್ಯ. ೧೬ 

ಆಕಾಶ (ಪ, ಸ್ವ. we 

ಅಕ್ುಂಚಿತ ಆ. ದೇಹಾ... ಎ೦ 

ಕ್ರೋಶ (ನಾಮುವಖಂ) ಅ, ಭೂಬ. ೩೪ 

(೨ೋ ಛೆ 6೨, ವೃತಾ. ಬ್ಯ 

28) (ನಾವು) ೨, ಮೃಗ, Va 

ಆಖುವಾಹನ ಅ. ಸ್ನ. ೧೬ 

ಬೇವ ಅ, ಮವ, ೪ 

ಆಖಂಡಲ ಅ, ಸ್ನ. ೩೩ 

ಆಖ್ಯಾನ ಅ, ಬೊಬು. ೩೬ 

ಅಖ್ಯಾಯಿಕ ಅ, ಭೊನಜ್ಸ,. ೩೬ 

ಆಖ್ಯೆ ಅಆ. ಭೂಬ. ೩೦ 

ಆಗ ನಾ. ಖಿ ಬ್ಯ. OV 

ಆಗಮ ಅ, ಸ್ಪ. ೯ 

ಆಗಸ್ಸಮಾಖ್ಯೆ (ಯಂ) ನಿನ. ಂಳ 

ಆಗಸ್ಸು ನಾನಾ. ೪ 

ಆಂಗಿರಪ ಟಿ ಸ್ನ. 8೩ 

ಂಗಿರ ಅ. ಸ್ತ. 8೬ 

ಆಗ್ರಹತಯಣಿ ಆ, ಸ್ನ. vO 

ಆಘಾಬ ಅ, ಪುರ. ೧ 

ಆಚವಮುನ ಅ, ಮನು, ೩೫೬ 
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ಆಚಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಳೊ 

ಆಚ್ಛ್ಯಾದನ ಆ, ಪುರ. ೧೫ 

ಆಚ್ಛ್ಯಾದನೆ ಅ. ಭೂಬಿ ೧೬ 

ಆಜಾನೇಯ ಅ, ಸಮ, ೦೩ 

ಆಜಿ ಅ. ಸಮು, ೧ 

ಆಜಿಪರಾಜಯೆವಖುಂ ನಾನಾ. ೭೪ 

ಆಜ್ ನನ(ವುಂ) ನನಾ, ಖ್ 

ಲ (ಯುಂ) ಅ, ಮವ್ಗು. ಜಳ 

೧ಬ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೦ 

ಬರೂಪಾ (ಹ್ಹುಯ) ಅ. ವೃಹ್ಷಾ. ೩೩೬ 

ಆಡುಸೋಗೆ ಅ. ವೃಥ್ಷೂ. ೩೩೭ 

(ಧಿ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಅಡ್ಡ ಅ, ಮಮ. ೬೫ 

ಇತತಾಯಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೯ 

ಅತಪ ಅ, ಸ್ನ. 64 

ಅತಪತ್ರ ಅ, ಮೆಮು. ೬೧ 

ತ ನ J ಅ. ಮೃಗ. ೧೯ 

'3ತೂೋದ್ಯ ಆ. ಭೊಬ. ಎಂಪಿ 

ತಂತ ಅ. ದೇಹಾ. ೩. 

ಅತಂಕ ನಾನಾ. ೬೭ 

ಆತ್ಮಕಂಟುಂಬ ಸಾ. ವಿ. ೧. .ಂ.ಂ 

ಆತ್ರ್ಮಧನಂಬಯ್ಯೆ ಕವಿವ ನಾನಾ. ೧೩೬ 

} pl 

Ce ್ | ಅ. ಮನಂ. av 

ತ್ನ ಅ.ಸಂ. ೩ 

ಅತ್ಮ ಅ. ದೇಹಾ. ೨ಜಿ 

ಅತ್ಮ (ನುಂ) ನಾನಾ ೧೧೬ 

ಇತ್ಸಭೂ ಆ. ಸ್ತ. ಏಂ 

ಆತ್ಥಲಿಂಗದಾಳಿ್ ಅ. ಮನು. ೩೧ 

ಅತ್ಮೀಯ ನಾನಾ. ೪೧ 

ಆತ್ಮೀಯ ಅ. ಮುವು. ಎಳ 

ತ್ರಯಂ ಅ. ಮಮು. ೧೩ 

ಅದರೆ ಬಂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦ 

ಆದಂದೂರಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೯ 

ಆದರ್ಶ ಅ. ಪ. ರ, 0೪ 

ವಿ] ನಾನಾ. ೧೦: 
ಆದಿ ಸಾ. ವಿ. ಣ, ೭೦ 

1364.20 
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ಆದಿ ತಿಥಿ ಅ. ನಿ. 

ಆದಿತ್ಯ ಅ. ಸ್ನ. 

ಆದಿಪ್ರರೋಂಶ ತ 

ವಿಟಂಕಂಗಳೊಳ್ ಸಲ್ಲಿ: 
ಆದಿಮ ಸಾ.ವಿ.ಣ. 

ದಿ$ ಅ. ಮೆಮು. 

ಆದೇಶ ಅ. ಮನು. 

ಆದೇಶಿಹ ಕಾ. ವಿ. ಣ. 

ಅದ್ಯ ಸಂ. ವಿ. ೧. 

ಜರೂ ಜಾತಿ 

ಪೊತ್ರೋಪಜೀವಿಯಂಂ) ಮನಸಿ: 
ಆಧಾರ ಅ. ಸಲಿ. 

ಆಧಿ ಸಂ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ಅಧಿರಾಜ್ಯ ಅ. ಮನು. 

ಆಧೋರಣ ಆ. ಹಸನು. 

ಆನಕದುಂದುಭಿ ಅ. ಸ್ನ. 

ಆನಕ ಅಆ. ಭೊಜಖ. 

ಅನೆಗಕ ಬಕ ಅ. ಕಾಲಾ. 

ಆನತ ನಾ.ವಿ.ಣ. 

ಅನಂದ ಅ. ಪಾಂ. ಪ್ರ. 

ಆನನ ಅ. ದೇಹಾ. 

ಆನಮ್ರಕಮ ಪ ನಾನಾ. 

ಆನಮ್ರ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಆನಾಯ ಅ. ಪುರ. 

ಆನಾಹ ಅ. ದೇಹಂ. 

ಆಪ ಅ. ಸಲಿ, 

ಆಪ ನಾಣಂ 

ಆಪಗೆ ಅ. ಸಲಿ. 

ಆಪಣ ಅ. ಪ್ರರ. 

ಆಬಿನಿನ ಐ, ಧಾನ್ಯ. 

ಆವೀಡೆ ಆ. ಬೊಬಿ. 

ಅಪೀನ ಅ. ಪುಶು. 

ಆಪೂಪಿಕ ಸೂ. ವಿ. ಣ. 

ಅವಿಂಂಡಂ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಆಪ್ತ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಆಪ್ತ ಅ, ಸ್ನ. 

ಫ್ಲವನ ಅ. ಭೂಪ. 

ಆಬಂಧಯೋಕ್ಮೃ ಅ. ಮನಂ. 

ಆಭರಣ ಆ. ಭೂಪ 

ಪರಿಕಿನ್ಶಂ 

2 

೬೪ 

೩.01 

೧೪ 

ಪಿಂ 

೬ 0 

ರ್ಳ 

೬೯ 

POSS ನ ಸಾರಾ ದೋ 

ಆ (ಅ) ಭ್ಯಾಗಾರಿಕಂ ಸ. ವಿ. ಣ. 

ಆಭೀರಪನ್ನ್ಗಿ ಅ. ಪುರೆ 

ಆಭೀಳ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಆಭುಗ್ನ ಸೂ. ವಿ. ಣ. 

ಆಮುಯ (ಕೆ) ಅ. ದೇಹಾ. 

ಚಮೆಲಕಾ (ಬೆ ್ಯ) ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. 

ಆನ್ಮ್ಮಾಯ ನಾನಾ. 

ಆಮ) ಅ. ವೃಠ್ಲಾ. 
ಆಮು ನಂಬಹಘೇರಾಂದಿ 

ಷ್ಟ. ಅಸವನ; 

ಅಮ್ರಾತಕ ಅ. ವೃಥಾ. 

ಆಮಿ ಅ. ಮನು 

ಅಮಿ ಅ. ದೇಹಾ. 

ಆಮುಜಮುಂಮಿಸೆಬಾಟಸಿ] | ಎ. 
ಪಾಜುತು ಮಂರ್ಪ ೯ ಈ 

ಆಮಿಸ. (ಮಂ) ನಾನಾ. 

ಮುಕ್ತ ಅ. ಭಕಿ 

ಚರ! (ಸೇನಾನುುಖಂ) ಆ. ಸಮ. 
ಆಯತನ ಆ. 

ಆಯತನೋದ್ದೇಶವಾದಪ ನಾನಾ. 

ಆಯತಿ ನಾನಾ. 

ಆಯಂತಿ ಅ. ಕಾ. 

ಆಯತ, ಸ. ವಿ. ಣ. 

ಆಯತ ಅ. ಮುಮು. 

ಆಯುಸಂ (ಸಾಖ್ಯಿಂ) ಅ. ಕಾಲಾ. 

ಆಯಾಮ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ಆಯಾಮೋತ್ತರಕಾಲ ನಾನಾ. 

ಆಯುಕ್ತ ಅ. ಮನು. 

ಆಯುಧ ಅ. ಸಮು. 

ಆಯಲ್ಲಕಾ (ಬ ) ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. 

ಆಯೆಲ್ಲಕ ಸಾ. ವಿ ಖ್ಯ. 

ಆಯೋಧನ ಅ. ಸಮ 

ಆರೆ ಅ. ಪುರ. 

ಆರಕೂಟ ಅ. ಕಾಲಾ 

(ವಿತತಾ)ಆಅರಕ್ಷ ಅ. ಸಮ 

ಆರಗ್ದಧ (ದೊಳ್) ಅ. ವೃತಾ. 

ಆರಡಿ(ಬ) ಗೊಳ ತನದ] ಅಮನು 
ಆ ರಣಯುದ್ಧ ಅ. ಸಮ. 

ಅಲ್ಲಿ 
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ಆರನಾಳ ಆ. ಧಾನ್ಯ. ೧೦ ಆಶಯ 

ಆರಂಬ ಅ. ಮಮ. ೬೨ ಆಶಯ 

ಆರೆಂಭೆಮುಂಗಳಾದಿಯೊಳ್ ನಾನಾ. ೧೧೦೨ ಆಕಿ 

ಆರಾಮ ಅ. ವನ. ೧೪ ಆತ 

*ಆರಾತ್ ನಾನಾ. ೧೧೨ ಆಕೀರ್ನುಂಗಳಸುಖ 

ಆರಾಳಿಕ ಅ, ಹನ. ಬಂ ನಏರ್ಧೂ ಸಕರಂ. 

ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೩ 5 

ಆರೋ ಆ. ನನ. ೬ ಆರೀವಿಷ 

ಆರೋಹ ಆ. ಬೇಹಾ. ೪ 3 (ಶೈಬ್ದಂ) 

ಆರೋಹಣ ಅ. ಪುರ. ೧೪ ಆಶು 

ಆರ್ತಿ ಅ.ಸಂ. ೧೧ ಆಶುಗ 

ಆರ್ತಿ ನಾನತಿ. 0 ಆಶುಶುಕ್ತಣಿ 

ಆರ್ದ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಖಂ ಆಶೆ (ಶಾ) 

ಆರ್ದ್ರ ಕ ಅ. ವೃಥಾ ೩೧ ಆಶೆ (ಶನ) 

ಆರ್ದ್ರ ಅ. ಸ್ನ. ೦ ಆಶಂಕ 

ಆರ್ಮ ತ್ಯ ನಾ. ವಿ.ಣ. ೧೬ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಆರ್ಯ ಸೌ. ವಿ.ಣ. ೧೧ (ಚತುರ್) ಆಶ್ರಮ 

ಆಉುತಉಂ ಆ, ಧಾನ್ಯ. ೧೫ | (ಮುಂ) 

ಲಯ ಆ, ಪುರದ. ೪" | ಆಶ್ರಮ 

ಆಲಯ (ಮುಂ) ನಾಐಸಿ, ೧೯೬ ಅಸೃಯೆ 

ಆಲೋಕ ನಾನಾ, ಆ( ')ಕ್ಛೀಯ 

ಅನವಪನ ಅ, ಪುರ. ೬೬ ಆಸನ 
ಆವಸಹ ಅ, ಪ್ರರ, ೯ ಆಸನ 

ಆವಾಪ ಅ. ಭಬೊಬು ಆ ಸನ 

ಆವಾಪ ಅ, ಸಲಿ ಎಳ | ಆಸನ್ನ (ವಾಚಕ) 

ಆವಾರವಿದ? ಆ, ಮನಃ ಪ್ | ಆನವ 

ಆವರ್ತ ಅ, ಸಲಿ, ೧೪ “ss 

ಆವಳ ಸಾ. ವಿ. ೧. ಟಿ ಹ 

ಆವಾಹ ಅ, ಸಳ, ೧೬ ಜಿ 

ಆವಾಳೆ ಅ, ಸಲ್ಫಿ ೧೪ ಸ 
ಅವಿಕೆ ಆ, ಪುರ. ೩೭ ನಾತ 

ಆವಿದ್ದ ದಾ. ವಿ.ಣ, ೩೪ ಹಾದಿ 
ಛಿ _ ಆಸಂದಿ 

ಆವಿರ್ಭವದ್ದಂಡಿ ನಾನಾ. ೧೩೬ PRE 

ಆವಿಲ ಸಾ. ಏ.ಣ ೬೦ ಸ 

ಅವಿಪ್ಕೃತ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೪ Ki 
ಆವುದು ಬೆಳೆಗುಂ ಚಪ ಇ ಆಸ್ಸಿಯತ್ನಮಂಂ 
ವೈಪಿಯಿನಾವಿವೆಯ] ಸ ಆಸ್ಪದ 
ಅವೇಶ ಸಾ.ವಿ ವ್ಯ. ೧೬ ಆಸ್ಚ 

ಆಮೇಶನ ಅ, ಪ್ರರ. ೨೦ ಅಸ್ಕಭ್ಧೋಖ 

ನಾನಾ, 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಆಅ, ಪಂ, 

ಅ, ಧಾನ್ಯ, 
} ನಾನಾ, 

ಅ, ಮುನು, 

ಅ. ಪ್ರುರೆ, 

ರಂ. ಖಿ.ಣ. 

ಸತಿ. ಬಿ, ೧. 

ಅ, ಹಮ, 

ಆ, ಮುವರಿ, 

ಅ, ಪುರ, 

ಪೋ. ವಿ. ಣ, 

ಟೂ ಧಾನ್ಯ. 

ಪೊ. ವಿ. ಣ. 

ಲು, ಸ್ಟು. 

ದಾನಾ, 

ನಿ. ವಿ. ಣ. 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. 

ಆಅ, ಪುರ, 

ಆಅ, ಪುರ, 

ಅ, ಸಮು, 

ನಾನಾ, 

ಅ, ಪ್ರರ, 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಸಾ. ವಿ.ವ್ಯ. 

ಎಂಬೆ 

ತ 

೭ 

೧೦೬ 

೬೧ 

ಏಲ್ 

Vv 

Kl 

೪೯ 

&೧ 

೧೩೦ 

ಆತ 

.ಏ.ಟ 

೩೬ 

೪ 

ಗಿಂ 
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ಅಹತ ಅ. ಕಾಲಾ. ೧೧ | ಇವಅರೂಫಾದಗಾಳಿ 

ಅ. ಸಮ. ೧ | ಯುಪ್ರುದುವಿಂದಧ್ಹಾನಿ.. ಅ. ವೃತಾ. ೧೬ 
il iN ಯಿಸುವಪೇಣು 

ಪದಾಬ ೨. ೯. ಆಹವಸಂವಿದ್ದಿಪದಾಖ್ಯಾನ ದೃಷ್ಟಾ ತ ಸ ಜತ್ ಜೂ 

8 pS ೧ 

pe ಜಿಕ ರ ನ ಅಮು ಅ. ಸವ... ಎಳ 

ಆತ ಹ " ಇಸ್ಕ ಅಆ. ಮನಂ. ೪೩ 
ಆಹ್ಹೆ _ ಅ.ಭೂಸ. ೩೬ ಎ ಗು ತ 

.ವಿ.ಣ. ೬೧ | ಬ NR 
ಬಿಹು ಹೂ ಹ ಗ ಇಸ್ಕೃ ನಾನಾ. ೨೫ 
ಆಳೆವಾಳ ಅ. ಸಲಿ. ಎ ಜ್ ಚಚ ತ 

ಆಳಾನ ಅ. ಸವರ. ೩೦೨ ಆ ಹ 
ಇಸ ಜೇ | ಇಸಪ್ಯೈಗ ೦ಧಾಧಿವಾಸ ಅ. ಭೂಜಬು. ೪ 

ಹ ae SN ಇಪ್ಯಾಪೂರ್ತಂಗಳ್ ಅ, ಮಮ. ೪೩ 

ಹ (ಉಳ) ಇವ್ಟಾರ್ಥಾ ಶಂಸನ (ಮುಖಂ) ನಾನಾ. ನೀಟ 
ಆಳೀ ಅ. ಮೆಮು. ೪- y ಜಿ 

ತ,ಮೂಲೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ ಇಷ್ಟ ನ ಸಾ 
ks. ಫೆ ನಾನಾ. ೯೪ 

ಈ ಚ ಇಂಗಂ ಸಾ.ವಿ.ವ ೧೬ 

ಇಚ್ಛೆ ನನ: ey | ಇಂಗಳೆ (ಉಂ ವೃಶಂ. ೧೭ 

ಇತರ ಯು ಬಟ ಇಂಗಿತ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ... ೧೬ 
ಇತಿ ಮು ಗಸ ಇಂಗುದಿ ೨ ವೃಕ್ಷಂ. ೧೩ 
ಇತಿಹಾಸಾ (ಖ್ಯ ೦) ps ಸ್ತು. f ನ ಟ್ರ ಸ. Kf 

ಇತ್ಸುರಿಕೆ ಅ. ಕಕ್ಕ ಹ ಜಾ ಬ“ 

ಜ್ಯ ಲ್ಲ 

ಇದ್ದ ಕ ಒಟ್ಟ ಇಂದಿಂದಿರೆ ಅ. ಮೃಗ. 0 

ಘಾ ಸ | '| ಇಂದು ಟ್ರ, ಸ್ನ. ೬೪ 
ಇನತನೂಬ ಅ. ಮುಗ ೧ ಜ್ ಚ ಹ 

ಇನ (ನುಂ) ನಾನಾ. ೬ ಇಂಡ | ಚ ಚ್ 

ಇನ (ನುಂ) ನಾನಾ ೧೬ NS ಚಟ SR 

ಇನ (ರ್) ನಾನಾ ೨ 
ಇಂದ, ಜಾಲಿಕ ೬, ಮುನು. ww ಣನಿದುಂ (ದೇ) ನಾನಾ ಬಟ ೨ 
ಇಂದೃನೊಳಂ ನಾನಾ. ೧೬ ಇಭ ಅ, ಪಮ. ೩೦೧ ದು ತ 

ಇಭೆವದನ ಅ. ಸ್ನ. ೧೭ ಷ್ಟು 4 ಜವ ಸ 
ಇಭೆವಿರೋಧಿ ಲ; ಮ್ಬುಗ ೧ Ka ¥! 

ಇರವಡ್ವಿದ ಅ. ಸ್ಟು. ೬೦ | ಈಂದ್ರಾಯುಧ(ನುಂ) ಅ. ಸಮ. 
ಇರಿಣ ಅ. ಭೂ. ಇಂದ್ರಾವರಬಜ ಅ. ಸ್ನ. ೦ 

ಇರುವಂತಿ (ದೇ) ಅ. ವೃಕ್ಷಾ ೩೫ ಇಂದ್ರಾಸ್ಟ್ರ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೪ 
ಇರುಳ (ದೇ) ಅ. ಕಠ. ಖಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಆ. ಹೇಹಂ. ೩೦ 

ಇರೆ ಅ. ಧಾನ ೫ ತಿ) ಅ. ದೇಹಾ. ಎಂಡಿ 

ಇರ್ಬೀಡು (ದೇ) ಆ ವೃಕ್ಷ ಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿ ಯ ಗಗನಾಂಕ. ನಾನಾ. ೪ 

ಇಲಿ (ದೇ) ಅ. ವ್ಯುಗ. Ve | ಮ ಆ. ವನ. ೩ 
ಇಲ್ಲದಂ (ದ!) ಅ. ಮುನು. ೬೬ | ಈ 
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ಈಷ್ತಣಿಕ ಅ. ಮನು. ೯ | ಉಚ್ಚ ಟನ ಆ. ಮನಂ. ೪”೫ೆ 

ಈಡೆ ಅ. ಬೊಮ. ೩೩ | ಉಚ್ಛಾಬನರತಂ ಆ. ವುವು. "ಜೆ 

ಈತಿ (ಪ್ರಕರಂ) ಆ. ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೧ ಉಚ್ಛಾರ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ 

ಈರ ಅ. ದೇಹೂ. ಎಂಪಿ | ಉಚನ್ಹಿನಚಾಖ್ಯಂ ಆ. ಭೂಬ, ೩೦ 

ಈರ್ಯಾ ಅ. ಮನು. ೩೬ ಆ... ಆ. ಭೂಬೆ. ೩೦ 

ಈರ್ಪ್ಯೂಳು ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎ೦೦ ' ಉಚ್ಚೆ 3 ಅ. ಸ್ತು. ೩೬ 

ಈಶ ಅ. ಸ್ಟ. ೧೩ ' ಉಚಿ ಸ್ i ಆ. ಪುರ. ೩ 

1 ಸಾ. ವ. ॥. ೯ | ಯ ಸವ್ಯ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೯ 

ಈಶಬ್ದಂ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. PY p ಉಜ್ಜ ಎ೦ ಭಿತ ಅ. ಷನ. ೧೦ 

ಈಶಾನ ಅ. ಸ್ಪ. ೧೩ ಬ್ಯ ಎಲ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬೧ 

ಈಶ್ಟರ ಸೊ. ಬಿ. ೧. ೯ | ಉಟಖಜಬ ಅ. ಪುರ. 1%” 

ಈಪಮತ್ಸೀಮಾಭಿವಿಷ ಯೊಳ್ ನಾನಾ. ೧೦೯ ಉಟ್ಟುದರ್ಶ್ಶೆ ಆ. ಭೂಬ. ೦ 

ಈವಾ (ಹಯ) ಅ. ಮವುಮು. ಆಳ ಉಡು ಅ. ಸ್ಪ. ೬೪ 

ಈಸು (ದೇ) ಅ. ಮನು. ಆಳ ಉಜ್ಜೀನ ಆ, ವಗ. ೧೧ 

ಈಹತಿಮಗ ಅ. ಮಗ. ೫ | ಉಣಿಸು (ದೇ) ಆ. ಧತಿನ್ಯ. 2 

ಈಹೆ ಸಾ. ವಿ.ಖ್ಯ. ೩೬ | ಉತಂ ಸಾ. ಏ.ಣ, ೪೯ 

ಪೂ | ಉತ್ಕ ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ಖಷಿ 

ಉಘ ೨. ಪಶು. ೧ | ಚ ಶತಿ. ವಿ.ಣ. ೪೧ 

ಉಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ನಾನಾ. ೪೦ ಉಳ್ಕಂತಾ((ಥೆ) ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ. ಎಂಪಿ 

ಉಸಹಾನೀಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೧ | ಉತ್ಕರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೨೯ 

ಉಖಾವಿವಕ್ನು ಆ. ಓಿಶಿನ್ಯ. ೧೪ ಖ್ಯ ಸಾ. ವಿ. ಣ. ತಿ 

ಉಖಾ(ಖೆ) ಅ, ಪುರ. ಎ೦ ಉತ್ಕಲಿಕತ(ಕೆ) ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ ಏಹಿ 

ಉಖ ೨. ಧಾನ್ಯ. ೧೪ ಕ ಆಲಿ, ಸ. ೩ 

ಉಗು(ರ್ಗ ಳ್") (ದೇ) ಅ. ಹಹಾ. ೧೦ ಉತ್ಕ ಅನಿ ೧H ಮಮ, ೪೩ 

ಉಗ್ರ ಸಾ. ವ. ಣ. 0೩ | ಉತ್ಕೃವ್ಚ ಶ್ರೇಯೋನಿಮಿತ್ತ ಆ. ಮನು. ೪೩ 

ಟ್ಟ ಸಾ. ವಿ. ಣ. ೧೧ | ಉತ್ಸಮ್ನಬಲ ನಾನಾ. ೫ಎ 

ಸ್ಯ ಸತಿ. ವಿ.೫. ಎಟ | ಉತ್ಕೋ ಚ(ಮುಂಂ) ೪, ಮುನು. «೬೦ 

ಅ, ಸ್ತು. ೧೩ | ಉತ್ಪೃಕ್ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂ 

ಉಗ್ರ ತಿಖುನುಕರ ಅ. ಸಲಿ. ೬೩ ಉತ್ತಮ(ಮ್) ನಾನಾ. ಎಜಿ 

ಉಟಿತಚತುರ್ಗೋಫುರಾ | ಅ. ಪುರ. ೪ ಉತ್ಕ್ತಮರ್ಣ ಅ. ಮನು. ಓ೬ಓ 

ಟ್ಟಾಳಸಾಳ Jj ಉತ್ತಮಾಂಗ ನಾನಾ. ಎ೫ 
sd SN | ಉತ್ತಮಾಂಗ ನಾ 
ಮು ಉತ್ತರಕಾಲ ಅ. ಕಾಲ. ೧೫ 

ಉಚ್ಚ ಸಾ.ಎಣ ೩೭ 1 ಉತ್ತರಂಗ ಅ. ಪುರ. ೧೬ 

ಕ (ಅ) ನಾನಾ. ೪೭ 1 ಉತ್ಕರಣೆ (ದೇ) ವೃಷ್ಣೂ. ೩೬ 
»» ವತನ, ೬೬ ಉತ್ತರೀಯ(ವಾಚಿಯುಂಂ) ನಾನಾ. ೧೩. 

ಉಚ್ಛ ಯ ಅ. ವನ. «೬ ಉತ್ತೆ ರಿಓಡಃ ಅ, ಭೊಬೆ. ಎಂಂ 

ಉಚ್ಛ ತ ಸಾಂ. ವಿ.ಣ,. ೩೭ | ಉತ್ತಂಸ' ಆ. ಭೊಮೆ. ೧೪ 
ಉಚ್ಛ್ಛೃಂಖಲ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೪ , ಉತ್ತಂಸ? ಅ. ಭೂಮ. ೧೪ 
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ಉತ್ಪನ ಆ. ಪ್ರರ, ೩೦ 

ಉತ್ತಾಳೆ ನಾನಾ. ೬೬ 

ಉತ್ಪಾಳೆ ಸ. ವಿ.ಣ. ಎ೦೨ 

ಉತ್ತುಂಗ ಕುಂಭದ್ದಿತಯ ಆ, ಪಮ. ೩೪ 

ಉತ್ಪಳ ಅ. ಸಲಿ. 00 

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅ. ಸಂ. ೩ 

ಉತ್ಪನ್ನ ಮತಿ ಸಾ.ವಿಣ. ಎ೩೩ 

ಉತ್ಸವ(ಬಂಖಂ) ನಾನಾ. ೭೪ 

ಉತ,ಂಗನಾಮ 1 ಔ 

ಚೆಹ್ನಾಖ್ಯೆಯೊ ಳಂ ಸ ಬಜ 
ಉತ್ಸಾದ ಆ. ಭೊಬ. ೧ 

ಉತ್ಸಾರಿತ ಮತ್ಸರ ಕಾ ಮಹಲು ಟ್ಟ 

ಉತಶ್ಸಹನಪೃಕಾಶನವಚನ ನಾನಾ. ೩೨೭ 

ಉತ) ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಟಟ 

ಉತ್ಸಾಹಿ ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ೧೭ 

ಉತ್ಸುಕ ನಾನಾ. ೧೨೫ 

ಉತ್ಸೇಕ ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯ. ಟ್ರ 

ಉದಕ ಅ. ಸ, ೧ 

ಉದಕೋ(ಟತ್ಸಿ ಸ ಅ. ಸಲಿ. ೧೬ 

ಉದಕ್ಕ್ ಆಅ, ಮಮ. «ದಿ 

ಉದಗ್ರದೀಪ್ಲಿ ನಾನಾ... ೧೦. 

ಉದ ಅ, ಸಲಿ. ೨ 

ಉದನ್ಯ್ಯಾ ಆ, ಧಾನ್ಯ. Vs 

ಉದವಬಿಾನ ಅಸಲಿ, ೧೬ 

ಉದರ ಆ. ದೇಹತಿ. ೮ 

ಉದರ ಕಿರೋಎಐಚನ ನಾನಾ. ೧೧೧ 

ಉದರಾಂಬುವಾಚಿ ನಾನಾ. ೩೦ 

ಉದರಿಲ (ಬ) ಅ. ದೇಹೂ, ೩೪ 

ಉದಶ್ಚಿತ್ (ತ್ಕ ೨. ಧಾನ್ಯ. ೧ 
ಉದಾತ್ರ ಮೆನಸ್ಕಂ ಸೂ.ನ.ಣ ೪೧ 

ಉದಾರ ನಾನಾ. ೬೦ 

ನಜ ಬ 

ಉದೀಚಿ ಆ. ಸು. ೪೯ 

ಉದೀರಣ ಆ, ಭೊ. ಎಂಪಿ 

ಉದೀಚ್ಛ್ಯಾಭಿಭನನಕ ಅ. ವೃಷ್ಣೂ. ೨೪ 

ಉದುಂಬರ ಅ, ಕಾಲಾ, ೯ 

ವ ಆ, ವೃತಾ ೯ 

ಉದ್ದಮನೀಯ ಅ. ಭೂಮ, ೧೭ 

ಉರ್ದ್ದೂರ್ಣ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೨ 

ಉದ್ರಂಶ ಆ, ಮೃಗ, ರ್ಕ 

ಉದ್ಭತ ಸಾ. ವಿ. ಇಳ 

ಉದ್ಭವ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ 2 

»» ಅಆ, ಫಂ, ಪ್ರ, A) 

ಉದ್ಧಾರ ಆ, ಹಂದ, ೬೪ 

ಉದ್ಭೃತ ಸೋನ್ನಿಣ ೪೭ 

ಉದ್ಭತ ಕೋಪ ಸಾ.ವ್ಠ್ಚಿಣ, 0೨ 

ಉಪ್ಪ 0 ಸಾ.ಖ್ನಣ್ಣ ಸಳ 

ಉದ್ಯಾನವನ ಅ. ಪನ. ೧೩ 
ಉದು ತ್ತ ಸಾ. ವಿ ಣ್ದ ೪೧ 

ಉದ್ದೂರ್ತನ ಅ, ಭೊಪ ೧೨೪ 

ಉದ್ದಾಂತ ಅ ಪಮ. ೩ 

ಉದ್ದಾಹ ಅ. ಮುನು. ೧೧ 
ಉದ್ಭುರ ಸಾ-ವದ.ಣ ಇಳ 
ಉದ್ಬಿದ ಆ, ಸಂ, ೪ 

ಉನ್ನತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೬ 

ಉನ್ನತಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ ೩೬ 
ಉನ್ನತ ಆ ನಾ, ೬ 
ಉನ್ನದರಿ (ಯುಂ) A Fy 

ಉವನ್ವುನೆ ಸಾ. ಏ, ಸ್ಯ. ೭ಡಿ 

೨೨ ಸತಿ, ಖಣ. ಳಳ 

ಉನ್ನಿ ದಾ(ಂ ಕ್) ಅ, ಪುರ] ೩ಜಿ 

ಉನ್ನೀಲತ ಆ, ನಮನ, ೧೦ 

ಉನ್ಹೂಖ ನವೀ ಐ. ಣ. ಇಳ 

ಉಪಕಂಠದಕಾನನರಾಜ ಆ, ಕಾಲಾ 

ಉಪಕಾರಿಕೆ ಅ. ಪುರೆ. ೧೩ 

ಉಪಸಕಾರ್ಯ (ನಲಂ) ಆ, ಪುರ. ೧೬ 

ಉಪಕ್ರಮ ಸಾ. ಐ, ವ್ಯ, ೧೩ 

ಉಪಗತಪ್ರಂಪವೇನದ 
ಯೋಪೆ ಅ, ಮವಮು 04 

ಉಪಗೂಹನ ನಾಂ, ವಿ. ಖ್ನಿ ಎಳ 
ಉಪಸ್ಸ್ನು ಸಂ, ವಿ 1 ಎ೦೧ 
ಉಪಚಾರ ಅ. ಸಂ. ಎಳೆ 

5 ಅ, ಮುನು. ೬೦ 

ಉಪಚಿತದದ್ರುರೋಗಿ ಆ. ದೇಹಾ. ೩೪ 
ಉನ ಸಂ ವಿ, ವ್ಯ. ಎ2 

ಉಪಚ್ಛದ (ನಾಮಂ) ಅ, ಪ್ರರ, ಎತ್ಲಿ 
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ಉಖಿನಿಯನ ಅ, ಮೆಮು. «೬೦ ಉಪಜಾತಕಚ್ಚು ಅ, ದೇಹಾ. 1೪೧ 

ಉಪಜಾತವ್ಭ ನ. ಅ, ಪಶು 2" | ಉಪಜಾಯಲಪನಾದಿವಾಚಕ ನಾನಾ. ೯.೦ 

ಉಪಜಾಹ ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯ ೧೯ | ಉಬಾವರ್ತನವ ಅ, ಪುರ. * 

ಉಪಜೀನನರ ಆ ಮನ್ನು ೫೩ ಉಪಂಲಂಭ ಅ, ಭೊಮ ೯ 

ಉಪತಾಪ (ನಾಮ) ಆ ದೇಹಾ” ೩೦೨ ಉನಾಶ್ರಯ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦% 

ಪತ್ಯ (ಕಾಹ್ಟೂಯಂ) ಅ. ಕಾಲ ೦ ಉಬೀಾಸಂಗ ಅ. ಪಮು. ೧೯ 

ಉಪದಾನ (ವಯಂ) ಆ, ಮುನು, ೬೦ ಉರ ೨ಸನೆ ಅ. ಮನು. ಜಳ 

ಉಪದೃವ ಆ, 5೨೦, ಪ್ರ, ೧ | ಉಬಖಾಂಗಿತ ಸಾ. ವಿ, ೪೦ 

ಉಪಧಾ ಆ, ವನು ೬೦ ಉನಂಂತ ಸಾ. ವಿ.ಣುಃ ಆಳ 

ಉಪದಾನ ಅ, ಪುರ, ಎಂಡಿ ಉನಾಖ್ಯ? ಅ. ಸಲಿ. ೧೧ 

ಉಪನಿಧಿ ಅ ಹಾಲಾ ೧೦ ಉಪೇತಕತುಕರಜ ಸಾವಿ, ಸ್ಕ್ಯ, ೩೬ 

ಉಸಪನಿನದ ಅ, ನ್ನೂ, ೧೦ ಉಪೇಂದ್ರಂ ಅ. ಸಂ... .೦೦ 

ಉಪಪತಿ ಅ, ಮಮ ಜಿ ಉಭಯ ಸಾ. ಏ.ಣ. ೩% 

ಉಪಾ (ರ್) ಅಸೊ ೪ ಉಮೆ ಆ, ಸ್ನ. ೧೬ 

ಉಪಪ್ಸವ ಆ, ಸ್ಟ ೭೧ ಈ ಆ, ಧಾನ್ಯ. OV 

ಉಪಬರ್ಹ ಅ, ಪುರ. ೬೩೩ ಉರ ಅ. ದೇಹಾ. ೬ 

ಉಪಭೋಗ ಸವಿ ಭ್ಯ ೧ | ಉರಗ ಸಂ. ತಿ 

ಉಪಮಾತ್ಮ್ಛ ಅ ಮನ್ನ ಯ | ಉರಗಲೋಕ ಅ, ಸಂ ೫ 

ಉಪಮೆ (ಯುಂ) ನಾನೂ, ೧೦೩೬ | ಉದಚ್ಛದ ೨, ಪವಿ, ೧೦ 

ಉಪಯಾಮ ಆ, ಹರಿವು ೧೧ | ಉರಣ ಅ, ಪಶತಿ. ೧೧ 

ಉಪಯೋಗ್ಯ (ಹುಪ್ಸುದುಂ) ನಾನಾ ಏಕಿ | ಉನಭೈ ಅ, ಪಶು. ೧೧ 

ಉಪಯಂತೃ ಅ, ಹುವಮು., ೧೧ | ಉರರೀಸಗಣ ಸಾ, 2, ಸ್ಯ. ಏ೪ 

ಉಪರಾಗ ಲ, ಸ್ನ. ೬ | ಉರು ನಾ. ವಿ.ಣ. ಸೀಜ್ 

ಉಪಲ ಅ. ಕಾಲಂ. ೪ | ಉರುತ್ಪು ನಾ. ವಿ. ವ್ಯ. eV 

ಉಪಲಿಂಗ ೨. ನಿಂ ಪ್ರ. ೧ ಉರರ್ದಿ ಆ ಧಾನ್ಯ. ೧೬ 

ಉಖಲಿಪ್ರ, ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೪೧ | ಉರ್ವ ರಾ ಶಬ್ದ ನಾನೂ, ೧೩೧ 

ಉಪವಾಸ £5, ದಾನ್ಯ. ಎ ಉರ್ವರೆ ಅ. ಭೂ. _ 

ಟೆ ಸೂ. ಏ. ಬ್ಯ. ೧೯ | ಉರ್ನಾರುಕ ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ೩೧ 

ಉಪ ಶಲ್ಯ ಫ್ರುರ. ೧ | ಉರ್ಬಸರ್ವ ಸಸ್ಯಸಮೃದ್ಧಂ ಅ. ಭೂಮಿ. 

ಉಪಸಂಹೃತ ಪೂ. ದಿ. ೯೪. ಉರ್ವ್ಯೀಥರ ಅ, ಹಾಲಾ. ಎ 

ಉಪನಸಂಹೃೃತಿ ಕು ಹನಿಲ್ಯ ಒರಿ | ಉರ್ಫ)ೀಧ ನಾನಾ. ೫ 

ಉಪಸರ್ಗ ೨. ಕಂಪು. ೧ ಉಲೂಕ ಟ್ರ ಮೃಗ, ಎ೫ 

ಉಪಸೂರ್ಯ ಕ ಅ, ಸ್ಹ. ೬೬ ಉಲೂಖಲ ಅ. ಪುರ. ೩೨ 

ಉಪಸ್ಥ ಅ, ದೇಹಾ. ೪ ಉಲ್ಲಕೆ ಅ. ಸ್ಪ. ೪೦ 

ಉಪಸ್ಪರ್ಶ ಅ, ಮುಮು. ೩5 ಉಲ್ಬಣ ಸಾ.ಪವಿಣ. 2೫೩ 

ಉಪಹಂರ ಅ, ಸಂ. ೧೪ ಉಲ್ಲ ಇನದ್ಯಂತಾದಿಸಾರ,) ಅವಿ. ಪುರ. ೩೦ 

ಉವಾಚರಣ ಅ. ಮೆಮ. ೩೫ ತ್ರ ವ್ಯಂಗಳಭಾಜನಂ " i 

ಉಪಾದಾನ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ. ೯ ಉಲ್ಲಸಿತ ಅ, ಸಮು. ೦೧ 

ಉಪಾನತ್ ಅ, ಪುರ. ಎಳಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೨ 
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ಉಲ್ಲೋಚ ಅ, ಪ್ರರ. ಎಂ. 

ಉಶನಸ ಅ, ನ್ನು. 2೪ 

ಉಕೀರ ಅ. ವೃಷ. ೧೪ 

ಉಬಸ್ಪಮಯ ಆ. ಕಾ. ೪ 

ಉಹ್ ಅ. ಕಾ 

ಉನಿರ್ಬಧ £3, ಸ್ನ. ೩೯ 
ಆಳ 

ಉಬ್ಬೆ ಅ, ಸ್ಟು. ೬೬ 

ಉದ್ಲಾಂಶು ಆ, ಸ್ನ. ೬೬ 

ಉಪ್ಲಿಕಾ ( ಕೆ) ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೪ 

ಉಪ್ಬೀಮ ಅ.ಭೊಬ. ಎಂ 

ಸಮು. ಉಬ್ಬಿ ಆಅ, ಸವಮ ರ್ಕ 

ಉಪ್ಕೈ )ನಿವಹ ಸೂ. ವಿ೫. ೩೧ 

ಉಪ್ರ ಅ. ಸ್ನ. ೬3೫ 

ಉಸತಾ) (ಸೆ) ಅ, ಪಶು, ೬ 

ಉಳಪ ಅ ವವ... ಬ 

ಉಳ್ಳಿ ಸನಾ. ೧೨೨ 

ಉಗುರ ಅ. ಬೊಬು. (4 

ಉಊಂದುರು ಅ, ಮೃಗ. Va 

ಊ 

ಊತ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ಅಜ 

ಊಧ ಆ, ಪಶು ೯ 

ಊರಣ ಸಾ, ಏ, ವ್ಯ. ೯ 

ಊರವ ಅ, ಮುನು. ೬೦ 

ಊರೀಕರಣ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ಳೆ 

ಊರು ಅ. ದೇಹಾ, ೩ 

ಊರುಬೂಕ ಅ. ವೃಹ್ಣೂ. ೧೪ 

ಊರುಭವಂ ಅ. ಮಮ. ಆ೬.ಂ 

ಊರುಂಶೋ(ಣಿದ್ದಯ 
ಲು , ದೇಹಾ. ೪ 

ಸಂಧಿಗಳ } ಸ 

ಊರಿಂದಂ ಪೊಳ ಗಣ 
ಮೆಯೊ ಭೊಲ್ಟು ಧರ್ಮ ಅ. ವನ. ೧೪ 
ಕ್ಸಾರಫನುಂ ಪುರಜನಮಿಟ್ಟ ) 
ಊನ ೦೪ ಸಾ. ವ. ಣ, ಫ್ರಿ 

ಗೂರ್ಜ ಅ, ಸತಾ. ೧೨೦ 

ಪಾನತಿ. ೧೯ ಊರ್ಜಿತ ಗುಹ್ಯಕ (ರುಂ) 
ಬ ಆ 

ತಾತ ಅವಾ ಮಮಾ ವವ ಇ. ವರ್ಷ ಕಾ ಡಾ ಕ ಕಾವಾ... 

ಊರ್ಣಸಾಭ ಆ. ವ್ಭುಗ. 

ಊರ್ಣಾ ಯಾ ಅ. ಭೂಪ. 

ಉರ್ಮಿ (ಯೊದನುಂ) ನಾನಶಿ. 

ಊರ್ಮಿ ಅ, ಸಲಿ, 

ಊರ್ಮಿಕೆ (ಯಶಿಂ) ಅ. ಭೂಮ 

ಊರ್ವಶಿ ೨, ಸ್ನ. 

ಊಬಣ ಅ. ವ್ಯಾ. 

ಊಸಖರ ಅ. ಭೂ 

ಊಟವ ಆ, ಭೂ 

ಊಪ್ತಾಶು)ಗಳ್ ನಾಸಾ. 

ಊಹ «ಎ ಸಂ 

ಖು 

ಖುಕ್ಯು ಕ್ರಾ ಸ್ನ. 

ಯುಕ್ತ ನಾನಾ 

ಖಂಜು 6೨, ಸ್ದ. 

ಯಜುನ್ಹುಭೂವ ನಾನಾ 

ಯ ಅ, ಭೂಬ 

ಯತು ಟು, ಪ 

ಯತು ವಂ) ಸಾನನ 

ಯತುಮತಿ ಆ, ಮನು 

ಯಭುಕ್ತಂ ಅ ಸ್ನ. 

ಖುನಭ ಅ, ಪಶು 

ಯುಪಿ. ಅ, ಮಮ. 

*ಯಮತೀೀ ಸಣ. ಏ, ವ್ಯ್ಯ. 

ಎ" 

ಟ್ಟ ತ ರ (ದಲ್ಲಿ ಆ. ಭೂ 
ವಿಲನಂ (ಬೆಳ) ಅ. ವೃತಾ. 
ಬಲು (ದಃ) ಅ, ದೇಹಾ, 

ಬಎಳೆಗಣು (ದೇ) ಅ, ಪಶು, 

ಖಛತೆನೆ (ದೇ) ಅ, ಪಶು. 

ವಿಳೆಮಾಗಳ್ (ದೇ) ಅ, ಸಲಿ 

ವಳು (ದೇ) ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಬಉಂಕೆ (ದೇ) ಅ. ಮೃಗ, 

ವರೆ (ದೇ) ಆ. ಸಂ, 

೧೩. 

೩೪ 

೩೩ 

೧೧ 

೧೦ 

Ve 

ಲ್ 

| ಹ್ರಸ್ಟುವಾದ ಬಕತಿರವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಪೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಕಾರಾದಿಯಾದ ಪದಗ 
ಭ್ಲೊವೊೂ ಹೇ ಶ್ಯಗಳೇ- 
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ಐ ಐರಾವಣ ಆ, ಸ್ನ. ೩೩ 

ಏಕ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ. ೪೯ ಐರಾವಣ ಅ. ಸ್ಟ, ೫೦ 

ಏಕಕಂ ಸಾ. ವಣ. 4 ಐರಾವತ ಅ. ಸ್ಟು. ೩೭ 

ಏಕಕಾಲಂ ಅ. ಕಾಲ, ೧೬ ಐರಾವತಾಭಿಭಧಾನಂ ಅ, ವೃಥಾ, ೬ 

ಏಕಕಂಂಡೆಲಂ ಅ, ಸ್ಪ. ೦೫ ಐದು ಅ, ಕಾ. ೧೧ 

ಏಕತಾನಂ ಸೂ.ವಿೀಣ ೦೬ ಐಳಬಿಳ ಅ. ಸ್ಹ, ೪೬ 

ಏಕತಾ(ನ)ಗತಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬ ಐಳೇಯ ಅ, ವೃಕ್ಷ. ಎಳಿ 
ಏಕದಂತಂ ಅ, ಸ್ನ. ೧೬ ಬಿಂದ್ರಿಯ ಕ ಅ, ದೇಹೂ, ಎಳಿ 

ಐಿಕ್ಪದಿ ಅ. ಪುರ. ಎಂ ಒ 

ಏಕ(ಶಬ್ದದೊಳ*) ನಾನಾ. ೧ 

ಏಕಾಕಿ 5ಾ. ವಿ.ಣ, ಎಲ ಒಗಂಟಿ (ಬಲ) ಅ. ಭೂಬ, ೩೬ 

ಬಿಕಾಷ್ಲಿಗೋಳೆಂ ಆ. ಮ್ಲೆಗ. ೧೪ ಬನಮಂದಿ ನಾನಾ. ೪೧ 
ಏಣ ಪ್ರ ಒಡನೊಂದೆ ವಾಕ್ಸದಬೊಳಿ್ ೦ ಅ, ಪ್ಳ್ಬುಗ ೦ ಮುದಿಪೊಡೆ } ನಾನಾ. ೧೬ 

ಏಕಾಗ್ರಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ue ಸ್ ಸ 

ಏಕಾಂತಂ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ ೧೪ ಮೂ ನಾನಕ, ಎಳೆ 

ಏಕಾಯನಂ I (9) (5) ಅ. ಪುರ. ೩೨ 

ಏಕಾರ್ಥಂ ಅ. ಕಾಲಾ. ೧೨ ಒಲ್ಲೂಲಿಸಿದನುಂ ನು ಪ 

2 ಅ. ದೇಹನ. ೪೨ ಒಲುಳ್ಯ (ದೆಲ್ಫಿ ಕ ಅ. ಸಲಿ, ೧ 
ಅ. ಕಾಂ ಪ್ಯ್ಕ ೪ ಒಂದುಸಾಮಜ ಮೊಂದುತೇರ*, ಕ 

ಕ i ಸ ಸ ಮೂಣಿಶ್ನ ಮೆಯ್ಬು ಕನಲನಳ್ಲಳ್ ಅ.ಸಮು, 
? p * ಶ್ಯ 

ಏಕಾರ್ಥಕಂ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ಎಂಪಿ pn psd | ಸ ಮು ಜ| 

ಏಕಾರ್ಥ್ಹಂಗಳ್ ಎ. ವಿ.ಪ ಒಂದೊರ್ವರೊಡೆ ನಹಂಕೃತಿ. 

ಇಟ ಬಂಟ i ರ್ಟ? ತೆ Si ಮಾಡುವುದೆ ಹ 6 ಎ ಛಿ, 6 

ಏಕಾರ್ಥವಚನ ಅ. ದೇಹಾ. ೬ ಬ 
ಏಕಾವಳ ಅ. ಭೊಬ. ೪ ಓಕ ನಾನಾ, ೨೦ 

ಏಐಗಳುಂ(ದೇ) ನಾನಾ. ೩೯ ಓಕುಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಪಿ 
ಏಡೆ ಅ, ಬೇಕ, ಳ೦ 5 ನೂನನ. ೪೬ 

ಏ(ಳ)ಡಕ ಅ. ಪಶು. ೧೧ 5 ಅ, ಸಲಿ ೧-೦ 

ಏಡಗಜ ಅ. ವೈ. ೧ ಓಜಂ ನಾನಾ. ೩ 

ಏ(ವಿ)ಡಮೂಕ ಅ. ದೇಹಾ. ೪೦ ಓತು ಅ, ವುಗ್ಧ ಈ 

ಏಣ(ಮಂಂ) ನಾನಾ, ಎ೨೬ ವ ನ 
ಖನನ ಕ ಓದನೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೦ 

ಐ | ಮ ಸಂ. ೧೨ ಓದಿಸುವನಟಂ ಅ, ಮೆನೆ. ೩% 
೦ ಅ. ವ್ಹಕ್ತತ.. ೧೪ ಖು ಓವಂ(ದೇ ಅ, ನ್ಹ್ನಶ್ಪಾ, 

ಏಳಾವಾಲುಕ(ಸಂಜ್ಥೆ ಕಂ) ಅ. ವೃ. ಎರೆ ಇರ ನೆ pe 

ಬಲಯಕಿಲೆವಾಳೆ (ದೇ) ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೧ ಓಪಧೀಶ್ಪರ ಅ, ಸ್ಟ. ೬೭ 

ಐ ಒಪ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೫ 
ಐಕಾಗಾರಿಕ ಆ. ಮನಂ... ೪-೧ ಓನ್ನ (ವಂ) ನಾನಾ, ೯೬ 

ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ನಾ. ವಿ.ಣ, ೬೬ | ಓಳ ನಿ. ವಿ.ಣ, ಕ: 
ಐರಣಿಕ ಅ, ಮುನು. ೬-೦ ಓಂಕಾರಂ ನಾನತಿ, ೧೧ 

136423 
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ಕ್ಷ ಕಟಿಸ್ಲಿತೆಂ ಅ, ದೇಹಾ. 

ಔಕ್ಷಕ ಸಂ.ವಿ.ಣ. ೩೧ ಕಟಸೂತ್ರ ಅ. ಭೊಮ. ಓ 
ಔತ್ಸುಕ್ಯ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ ೨೩ ಕಟೀ(ಸಂಜ್ವಿ) ಅ, ದೇಹಾ, ೪ 

ಔದರಿಳ ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ಎ೦೦ ಕಟು ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೨೪ 

ಔರ್ದ್ವದೈಹಿಕ ಅ. ಮನು. ೪೪ | ಕ*ಟ್ಫಳೆ ಅ, ವೃಥಾ, ೧ 
ಔಪವಶಪ್ತ ಸಂ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೯ ಕಠಿನ ಸಾ, ವಣ, ೪೫ 
ಔಪವಾಹಿಕ ಬ ಹಡು 4 ಕರೋರ ಸತಿ, ವಿ.ಣ, ೪ 

ಔವೊನ ಅ. ಭೊ. ೬ ಕರೋರಮಹಾರಂತ ಅ, ಭೂಬೆ. ೩೦ 

ಔಷಧ ಅ. ದೇಹಾ. ೪. ಕಡೆಲ್(ಲೊಳ್) (ದೇ) ಆ. ಸಲಿ. ೩ 

ಔಪ್ಮ್ರ್ರಕ ಸಾ.ವಿಣ, ೩೧ ಹಡಂಗರ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೭೦ 

ಶ್ ಕಡಿದೊಣಗಿಸಿದಾವತಾಂಸ ಆಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೪ 

ಕ(ಶಬ್ದಂ) ಮಾ ಸ ಕಡುಗಳ್ಳೆ (ದೇ) ಅ, ಮನಂ. ೪ 

ಈ ಅ ಬೇಹಾೂ. ೧೯ | ಕಡುಸೊಕರ್ನ್ಯಿ (ದೇ) ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೬ 

3 ಅ, ಸಲ. ೧ | *ಡೆ(ರೇ) ಸೊ.ವಿಣ ೩೦ 

32 ನಾನಾ, ೧೧೧ | ಕಡೆಗಣ್ (ದೇ) ಅ, ದೇಹೂ, ೧೬ 

ಕಕುದ ನಾನಾ. ೩೦ ಘಡೆಗಂದಿ (ದೇ) ಅ, ಪಶು, 2೭ 

ಅ. ಮನು. ೬೧ ಕಡೆಗೋಲ್ (ದೇ) ಅ, ಪುರ. ೩೧ 
| ಅ, ಪಶು. ೧ ಕಣ ನಾನಾ, ೧೧೭ 

ಕಕುದ್ಧತ್ ಆ. ಪಶು. ೧ »» ಸಾಾವಿಣ ಬಲ 

ಕಕಂಬಿ*(ಭೆ) ಅಸ್ಟು. ೫೦ ಕಣಯ (ಎ) ಅಆ. ಭೂಮ. ೧ 
ಘಘುಭ ಅ. ವೃ, A ಕಣಿಶ ಆ, ಧಾನ್ಯ, ೦೦ 

ಕಕ್ಷ(ಸಮಾಖ್ಯ) ಅ. ನನ. ೧೫ ಕತಕ ಅ. ವೃಥ್ಷಾ. ೧೩ 

ಕ್ ನಾನೂ, ಎಂಂ ಕ್ಧನ ಅ, ಭೂಪ, ಎಂಪಿ 

ಸ್ಟೆ ಅ, ದೇಹಾ. ಕಥೆ ಅ. ಭೊನ. ೩೬ 

ಕಣ್ಣ(ಯೊಳ*) ಅ, ಸಮು. ೩ಬ ಕದನೆ (ಬೇ) ಅ, ಸವ, ೧ 

ಕಥ್ಯ್ಯೂ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನೂ. ೯೧ ೬... ಪಗೆ ಪಸರ ತಹ 
ಕಚ ಆ, ದೇಹತಿ, ೦ ಪಡೆಗಿದಿರ್ಚಿ ನಡೆವಾತ | 
ಕಚೋದ್ಭಂಧನ ಅ, ದೇಹೂ, ೦ ಕದಶು (ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೧೫ 
ಫಚಿಪ ಆ, ಸಲ್ಲಿ ೭ ಕದಂಬ (ದಮ) ಅ. ವೃಥ್ಷಾ. ೯ 

ಕಚ್ಚೂ(ನಾವ೨ಂ) ಆ. ದೇಹಾ. ೩ ಕದಂಬಕ ನಾ.ವಿಣ ಎಂಫ 

ಕಜ್ಜಲ ಆ. ಭೂಬ. ೧೩ ಹದರ ಅ, ವೃಹ್ಲಾ. ೧ಬ 

ಕಸ ಅ, ಸನ್ನು, ೩೪ ಕ್ದಳೀ . ಅ, ವೃಹ್ಲಾ. ಆ 
ಘಟ ಆ ಘರ, 2 ಕದಳಿ ನಾನಾ, ೩೪ 
ಕಟಕ(ಸಮಾಭಿಖ್ಯೆಯಂ) ನಾನಾ. ಜಳ ಕನಕ ಅ. ಕಾಲಾ, ೬ 

ಘಟಕ ಅ, ಭೊನಿ. ೬ ಕನಕಾಚಳ ಆ, ನ್ನು. ೫X೬ 

ಕಟಾಕ್ಷ ಅ. ದೇಹೂ. ೧೬ ಕನಕಾಲುಗೆ ಅ. ಪುರ. ಎಳ 

ಈಘಟಬೂೋಹ ಆ, ಪ್ರರ, ಒಟ ನಿಷ್ಠೆ ಅ. ದೇಹನ, ೧೧ 

ಆತೀ ರರ ಆ, ಓ ೫ಎ, ಹ ಕನ್ನಿಕೆ ಆ, ಮನಂ, ೧೦ 

ಕ್ಟಿಯಖಂ ನಾನ್ಚ, cಂಳ ಕನೀನಿಕಾ (ನಾಮಂ) ಆ. ದೇಹಾ, ೧೭ 
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ಕನೀಯ ಅ. ಮಮ, ೧೯ 

ಕನ್ನಿ ಅ, ಮನಂ, ೧೦ 

ಕಪಟ (ಮುಂ) ನಾನಾ, ೩೪ 

;; ಸಾವಿ ಪ. ೬ 

ಹಪಬ ನಾನಾ. ೯೩ 

ಕಪಬವೃತ್ತಿ (ಯಪ್ಪವನಂ) ನಾನಾ. ೬೩ 

ಘಪರ್ದ ಅ, ಸ್ನ. ೧X 

ಕಪರ್ದಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, ೧೧೫ 
ಕಪರ್ದಿಸಖ ಆ. ಸ್ತು. ಳೆ 

ಕರಾಳ ಅ. ದೇಹಾ. ೯ 

ಶ2ಾಳಧರ ಅ. ಸ್ಟ... ೧೪ 

ಘಬಿ ಅ, ಮೃಗ 3 

ಕನಿಕಚ್ಚು ಅ ವೃಥ. ಏಣ 

ಕಸಿತ್ಸ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೫ 

ಕಪಿತ್ಸಪರ್ಣೂ ಖ್ಯೆ ಅ, ವೃಶ್ತಾ. ೧ 

೫ಸ್ರಿಶ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೬೬೫ 

ತಿ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೬೫ 

ಕ್ದಿಭೆ ಆಅ, ನ್ನೂ. ೧ 

೫ಪಿಂಜಳೆ ಅ, ಮೃಗ, ೧೧ 

ಕಪೋತ ಅ, ಮೃಗ. ೧೪ 

ಕಫೋತಬಿನಿಲ್ಯಂ ಅ, ಪುರ, ೧೪ 

ಕನೋಳ ಅ, ದೇಖಾ, ೧* 

ಕಥೆ ಆ. ದೀಹಾ. ೬೭ 

ಬದಿ ಆಅ, ದೇಹಾ ೦೦ 

ಹಬಳೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ ೪ 

ಕಮರ ನಂಾನತ, ೧೧೪ 

೨) ಅ, ಸಲಿ ಪ 

ಮುನ ಸಾ ವಿಣ ಎಳ 

ಕನುನೀಯ ಸಿ.ವಿ ಣ. ಜಳ 

ಕಮಲೆ ಆ, ಸ್ವ. ಜ್ 

ಕಮಳ ಅ. ಸಲ್ಮಿ ೧೯ 

ಕಮಂಳೆನಾಭೆ (ನುಂ) ನಾನಾ. 0 

ಕಮಳಿನಿ ಅ, ಸಲಿ ಒಡಿ 

ಕವ್ಮೂಜಿ(ದೇ) ಆ, ಮನು. ೩೯ 

ಕಮ್ರ ಸೋವಿಣ ೫ 

ಕರ ಅ, ಸ್ಟ. ೬೩ 
1 ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಓ 

33 ಆ, ದೇಹಾ. ೧೦ 

3 ಅ, ದೇಹಾ, ೭ 

ಮಾಲಾ ಲಾಜ್ 
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ಕರ ಅ. ಮೆಮೆ. 4೬4 

ಕರೆದೇ) ಅ, ಮನು, ೬ 

93 ಮೌನಿ ೧೦.೨ 

33 ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯೆ. ಖನಿ 

ಹರಕ ಆ, ವೃ. ಇದಿ 

ಕರ(ಂಗಳಿ) ಅ, ಸ್ವ. ೬೦ 

೨2 ಆ. ಪ್ರುರೆ. ೨೯ 

ಕರಕಸ(ತೆದ್ಭ) ಅ,ಪುಗೆ, ೩ 

ಪರಜ ಅಆ, ದೇಹಂ, ೧೦ 

ಕರಂಜ (ಭೂಬ) ಅ, ವೃಜ್ಷಾ. ೯ 

ಹರಚಬ ಅ, ಸಮ. ೩% 

ತ ಅ.ಮೃಗ, ೧೪ 

ಹ ನಾನಾ, ೩೪ 

ರಡಿ(ದೆ") ಅ ಮುಗ್ಗ ೩ 

ಕರಣ ಅ, ವೃೈಕ್ಷತಿ, 

5 ನಾನಾ, ೯ಳ್ 

ji ಅ ದೇಹಿ. ಎಂ 

ಹರದ್ದಯೆ ಅ, ದೇಹನ, ೧೪ 

ಕರಪತ್ರ ಆ, ಪ್ರುರೆ. ೩ 

ಕರಂಬಾ(ಖಂ್ಯ) ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೩ 

ಕರಭೆ ಅ, ನವಂ, ೩೯ 

5 ಅ, ದೇಹಾ, ೯ 

ಕರ (ವಯಂ) ಅ, ದೇಹಾ, ೬ 

ಕರಯಂಂಗಸಂಪುದೆ ಅ, ದೇಹೂ. ೧೦ 

ಕರವಾಲ ಆ, ಪವರ, ೧೬ 

ಕರವೀರ ಆ, ವ್ರತ, ೦ 

ಕರವಂದ (ದೇ) (3, ವೃಕ್ಷಂ, ೦” 

ಹರವಂದಿಗೆ (ತದ್ಭ) ೨, ವೃಥಾ, ಎಳ 

ಕರಶಾಖೆಗಳ* ಅ. ದೇಹಾ, ೧೦ 

ಕರಕರ ಅ, ಸಮ. ೩೩ 

ಘರಹಾಬೆ ಅ, ಸೆಳೆ, ೧ 

ಕರಾಗೃ ಅ, ದೇಹಾ, ೩ 

pe ಅ. ದೇಹಾ. ೧ 

ಕರಾಗ್ರ್ರಬದ್ಧಾಂಗುಲಿ ಅ, ದೇಹೂ, ೧೪ 

ಕರಾವಳಿ (ಗಳುಂ) ನಾನಾ. ೬ನ 

ಕರಾ (ಹ್ಟುಯಂ) ಅ, ಮೌಮೆ, ೬೦ 

ಕರಾಳ ನಾನಾ. ೪೩ 

9 ನಾ.ವಿ.ಐ. ಜಂ 

ಕರಿ ಆ. ನಮ್ಮೆ ೩ 

ಕರಿಕರಿಣೆಗಳೊಳೆ ನಾನಾ. ೧೯ 



164 ಪರಿಕಿನ್ಮಂ ೧ 

ಭದಿಗಂ ನಾನಾ. ೪೬ ಕರ್ನೂರ ಅ. ಭೊನಬೆ. ೧೦ 

ಘದೀತೀ ಅ ಸವಂತ, ೩೧ ಕರ್ಫೊಂದಿರೆ ಅ, ಮೃಗ ೧೯ 
ಕರಿನಿನಹವ್ಯೂಹಫ ಅನೆ ಅ. ಸಮ, ೩ಎ ಕರ್ಬಡ (ಖರ್ವಟ) ಅ. ಪುರ, ಈ 
ಕರಿಪೋತಕ ಅ, ಸಮ, ೩೨ ಕರ್ಬುರ ಅ. ಕಾಲಾ, ೭ 
ಹರಿಬಿಂಧನ ಅ, ನಮ, ೩೨೦ ಕರ್ಬೂರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೩ 
ಕರಿಬ್ಭಂದ ಆ, ಸವ, ೩ ಕರ್ಬೊನ್ (ದೇ) ಅ, ಕಾಲಾ, ೫೬ 
ಕರಿವರಗರ್ಜಿತತೂರ್ಯ ನಾನಾ ೩೪ ಕರ್ಮ ಕರೆ 

ಸ್ಹುರವಖಂ ಕರ್ಮಠ ಸಾ.ವ್ಧಿಣ್ಣ ೧೫ 
ಕರೀರ ice ಹ ಕರ್ಮೆ ಶೂರೆ ಸೋವಿೀಣ ೧ಜಿ 
ಕರಠೀರ (ನಾಮಂ) ಅ. ನಾಶ. ೨೦ | ರ್ಮಂದಿ ಅ, ಮನು. ೩೪ 
ಕರೀನ. ಅ. ಮ ೧೨. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅ, ದೇಹಾ, ೨೪ 
ಕರಂಣ ಸಾ.ವಿ ಪ್ಯೂ ೧೯ ಕರ್ಮೊದ್ಯ್ಯಕ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೫ 
ಕರುಳ (ದೇ) ದೇಹೂ 6 ಕರ್ಷಕ ದ್ ಅ. ಮನಂ, ೬೭ 
ಕರೆ (ಗಳ್) (ದೇ) ಅ ಭೂಪ, ೧೬ ಕರ್ಪಚತುಪ್ಸ್ಯಯೆ 
ಕರೇಣು (ಗಳ) ಅ. ನಮ. ೩೧ ತುಲನ (ವರಂ J ಮು ಟು 
ಕರೇಣು (ವುಂ) ನಾನಾ, ೪೦ ಕಜಂಂಕೆ (ದೇ) ಆ. ವೃಕ್ಷ, ೩೪ 
ಕರೇಣರಿ (ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ. ೧.೨೦೯ ಕ್ಮಳ) ಅ, ಭೊನು. ೪ 
ಕರೋಟ ಅ, ದೇಹನ. ೨೦೯ ಕಲ(ಳೆ)ಧೌೌತ ನಾನಾ, ೩೪ 
ಘರ್ತ್ಕ ಅ, ಸಮು. ಎಂಳೆ ಹಲಕಾ ಅ, ಪಮ, ೧ 

ಕರ್ಕಟಬಕ ಅ. ಸಲಿ. ೬ 4 ನಾನಾ, ೩೪ 

ಕರ್ಫ್ಕಟೀ (ನಾಮಂ) ಅ, ವೃಥಾ. ೩೧ ಸ ಆ ಪಮ, 0೧ 

ಕರ್ಕರೀ (ಸಮಾಹ್ಹಂಂ) ಅ, ಪುರ, ೨೯ ಕ(ಳ)ಲಹಂಸ ಅ, ಮೃಗ ೧೩ 
ಕರ್ಕಾರು ಅ, ವೃತಿ. ೩೧ ಕಲ್ಯ (೦೧೪) ನಾನಾ. ೩೯ 

ಕರ್ತಿ ಅ. ಸಲಿ ಆ ಕಲ್ಪ ನಾನಾ, ೩. 

ಕಣೊ ಟಕ್ (ನುಂ) ನಾನಾ, ೬೩ ತಸ ಅ. ಕಾ, ೧೭ 
ಕರ್ತ ೦ಧು ಆಅ, ವೃ. ೧೧ ಕಲ್ತು (ನಂ) ನ್ನನನ, ೬೪ 

ಕರ್ಣ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಳ ಕಲಸ್ಚಾ ಬ. ಸಾ.ವಿಣ್ದ. ೬೩ 

ಕರ್ಣಕಂಂಡಳೆ ಆ. ಭೊಬ, ೦ ಕಲ್ಕು ಅ. ಧಾನ್ಯ. ಜೆ 

ಕರ್ಣಪೂರ (ವಾಚಿಯು) ಅ. ಭೂನ. ೧೪ ೫ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೩ 

ಕರ್ಣ ಮೋಟ ಅ, ನ್ನು. ೧೯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅ, ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೩ 

ಕರ್ಣವೇಬ್ಞನ ಅ. ಭೂಮ. ೨ ಕಲ್ನ್ನಣ ಅ, ಹಾಲಾ, ೩ 

ಕರ್ಣಿಕಾರ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೧ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಯಪ್ರತತಿಗಂ ನುನಾ. ೫ 
ಹರ್ಣಿ ಕೆ (ಯುಂ) ಅ. ಸಲಿ ಎ೦೧ ಕಲ್ಹಾರ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೨0೩ 

ಚ ಅ. ಭೂಜಬ ೨0 ಕಲಿ ನಾನಾ, ೧೨೬ 
ಘರ್ಣೀೀರಥ (ನಾಮಕಂ) ಅ. ನಮ್ಮ ಎಳ ಕಲಿ(ದೇ) ಸತ.ವ್ತಿಣ, ೧೨ 

ಕರ್ಣೆೇಜಪ (ನಂ) ಸಾಾವಿೀಣ ೧೩ ಕಲಿ (ಯೆ) ನಾನಾ. ೩೯ 
ಕರ್ತರಿ ಅ, ಪುರ. ೩೬ ಕಲಿದ್ರುಮ ಅ. ವೃಷ. ೧೨ 
ಕರ್ದಮ ಆ, ಸಲಿ, ೨೦೦ ಘಲಿಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೦ 
ಹರ್ದ ಮಜ ಅ, ಸಲಿ. ೦ ಕಲುಖ ಸನ, ವಿ, ವ್ಯ. 3 
ಹರ್ಪಟೆ ಅ. ಭೂಪ. ಎಣ ಕಲುಸಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೦ 
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ಕಲ್ಲೋಲ (೦ಗಳ್) ಅ, ಸಲಿ, ೩ ಕಳಾ ಅ. ಮೃಗ, ೧೨ 

ಕವಚ ಅ, ಸಮ್ಮ ೧೨ ಕಲಿಕ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧೬ 

ಕವಚಾ (ಖ್ಯಿಂ) ಅ, ಸಮ. ೧೨ ಕಳಿಕಾ (ಸಂಕುಳೆ) ಅ, ವನ, ೪ 

ಕವಚಿಗಣ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ್ಣ ೩-೨ ಕಳಿಂಗ ಅ, ಮೃಗ, ೬೧ 

ಘವಚಿತ ಅ, ಸಮ. ೧ ಕಳೆ(ಗಫ್) ಅ, ಕಾಲಾ. ಎಂ 
ಕವಲ್ಲ$*(ದೇ) ಅ, ವನ, ೩೭ ಫೆ ನಾನಾ. ೯೪ 
ಕವಾಟ ಆ. ಪುರ. ೧೨ ಕಳೇಬರ ಅ. ದೇಹಾ. ೧ 

ಘವಿ ನಾನೂ ೧೯ ಕಳೋತ್ಸಳ ಅ. ಮನು ೬ 

ಚ ನಾನಾ. ೧೩೫ ಕಳ್ಳುಡಿಹ(ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೬ 
ಸ್ಯ ಅ, ಪೆ 2೭೪ ಕಳ್ಳವಳ (ದೇ) ಅ, ಮೆನು. ೪೬ 

§ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪ ಕಾಕತಾಳನ್ಯಾಯಂ ಸಾ. ವಿ.ಬಖ್ಸೆ ೩೩ 

ಕವಿಕರ್ಣಪೂರ ಅ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩% ಕಾಕಪಕ್ಣ ಅ, ದೇಹಾ. ೧ 
ಕವಿಕೆ ಅ, ನವಂ... 0 ಕಾಕಮಾಚಿ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೦೬ 

ಕವಿವಚೋಕ್ತಿಯಿಂ ನಾನಾ. ೪೩೧೪ ಪ ಕದಿ ಅ. ಮೃಗ, ೧ು೪ 

ಕನುಂದಿ(ದೇ) ಆ, ಪುರ. ೩೧ ಕಾಕಳಿ ಅ ಭೂಪ. ೩- 
ಕಶಾ (ಹ್ಹಯೆಂ) ಅ, ಸಮು, ಎ೦೬ ಕಾಕು ಅ. ಭೊಮ, ೩೧ 

ಕ್ಶಿಫು ನಾನಾ, ೧೩೦ ಕಾಕೇಭಗಂಡೆಸ್ಲಳಿಗಳ್ ನಾನಾ. ೩೪ 
ಕಶ್ವಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ,. ೬೧ ಕಾಕೋಳ ಅ. ಮೃಗ ೧೫ 

ಹಹನ (ಹ್ಹ್ವೇಯೆಂ) ಅ, ಸಮ್ಮ ೦೧ ಫನಿಚ ಅ. ಪುರ. ೩೪ 

ಫವ್ಯೈ ಸಾನ. ಎಳ ಕಾತರ ನಾನಾ, ೭೪ 

2 ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೪ 3) ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೧೨ 

ಕಸಕಿಲ್(ದೇ) ಅಆ, ಪುರ, ೩೨ ಸೃತಿ hei: ೧೬ 

ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸಾ ಲ ಕಾದ 'ಭಟ್ಟುಗಿದು ನ ಸ ಹ 
ಕಳ*(ಳಂ೦) (ದೇ) x ಭಾನ್ಯ, ನೆ ಚೆ FA ಅ, ಸಮ, ಇ 

ಕಳಕಳೆ NE ಕಾದಂಬಿ ಅ, ಮಿಗ ೧೩ 
ಹಳೆ ಕಂಠ ಅ, ಮೃಗ. ೧೩ Ba es ತ 
ಕಳವು (ಮೆ) (ದೇ) ಅ, ಮೆಮೆ, ೪ ನ ಸಃ 
ಲ್ ಜು. ಈಾದಂಬಿನಿ ಅ, ಸ್ನ. ೬೦ 

* ೯೫, ಹ ಇ 
ವ ಕಾದ್ರವೇಯ ಆ, ಸಂ. ೬ 

ಕಳತ್ರ) ಆಕಾ ಹ ಕಾನನ ಅ, ವನ, ೧೫೯ 
ಕಛೆತ್ರ (ನಾವಂ) ನಾನಾ. ೧೧೪೧ EE ಟ್ರ ಮತ್ತು ೬೬ 

ಕಳಧೌತಾ (ಖ್ಯಂ) ಅ, ಕಾಲಾ, ೪ ಕಾವಂ ನಾನಾ, ೧೩ 
ಕಳೆಭ ಅ, ಸಮೆ. ೩ ಬ ಅ, ಸ್ವ. OV 
ತಳೆಮ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೬ ಕಾಮಂಬಾಳ ಅ, ಸ್ಟ, ೫ 
ಕಳರನ ಅ. ಮೃಗ. ೧೪ ಕಾಯ ಅ, ದೇಹಂ, ೧ 
ಘೆಛೆವಿಂಕ (ಕಾಭಿಖ್ಯಂ) ಅ, ಮೃಗ. ೧೪ ಚ ಅ, ದೇಹಾ, ೨೦೩ 

ಈಲೆಶ ಅ. ಪುರ. ೨೯ ಪ ಯಮಾಸ ಅ, ಪುರ, ೯ 

ಘಳಾನಿಧಿ ಅ. ಸ್ನ, ೬೭ ಕಾರ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೫ 

ಕಫಾಂತರ ಅ. ಮುನು. ೬೫ ಕಾರವೇಲ್ಲ ಆ, ವೃಕ್ತಾ, ೩೧ 

ಕಳಾಪ ಆ. ಮೃಗ. ೧೨ ಹಾರಾಗಾರ ಆ, ಪುರ. ೯ 
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ಈಾ)ರಿಕೆ 

*ಾರುಣಿಕ 

ತಾರೆ (ಗಳೆ) 

ಕಾರುಗಳೆಕರ್ಮ ಗೃಹ 

ಕಾರಂಡತವ 

ಕಾರ್ತಸ್ನೂರ 

ಕಾರ್ತಾಂತಿಕ 

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 

ಜನಿಸಿದೆ 

ಹಾಬಿರ್ನಸಸಕ 

ಪಾವು ₹2 (ಖಂ) 

ಕಾರ್ಯ ಸಹಿ ಬು 

ಕಾಲ್ (ಟೀ) 

ನಿಲ 

?) 

ಕಾಲಾನುಸಾರ್ಯ ಕ 

ಕಾಲ 

ಕಾಲಬ್ಛವಾಖ್ಯ್ಯಾನಂ 

ಕಾಲ (ಮುಂ) 

ಕಾಲೋಚಿತಸಂಜೆ 

(ಶಾ ಖಾಂಳಿ)ಪಸಂಕ್ಲಿ?) 

ಕಾಲ್ಲಟ್ಟು (ಗಳೂಫ್) (ದೇ) ಅ. ಸಮ, 

ಕಾವಚಿಕ 

ಕಾನಣ(ತದ್ಭ) 

ಕಾವಲಿ (ದೇ) 

ಕಾವ್ಯ 

ಕಾಶ 

ಕ್ನಿನಿಕೆ 

೫ನ ಪ್ನರಿಯು (ತದ 

ರ 4) 
ಅ 

ತ ವ್ಶ್ರ 

ಹಾಪ್ಯ್ಕಾಂಬುವಾಹಿನಿ 

ಕಾಪ್ಸತಟ್ 

ಕಾಸ್ಕೈ 

3) 

ತ್ರಾಸ 

ಕಾಸರ 

(ಕಾಸರ) ? 

ಕಾಸಿಮ? 

ನಂ.ಬಿ 

"2, ಪುರ, 

(೧, ಪುರ, 
ಅ, ನ್ನು. 

ಅ, ವೃತ್ತಂ. 

೬. ಪ್ರರ, 

ಆ, ವೃತಾ. 

ನಗ ಭೂ ಇ. 

ಮವ, 

೧, ಸಲ್ಪ, 

ಪರಿಕಿನ್ಕಂ ಣಿ 

ಎಡಿ ಕಾಳ 

ov 2) 

೭೩ ಕಂಳಕಂಠೆ 

೧೯ ಕಾಳಿ 

೦೧ ಕಾಳೆಸ್ಕಂಧಂ 

೬ ಕಾಳೇಯ 

226 ಕಿಕಿದೀವಿ 

oY ಕಬ 

೩೦ ಕಿಬ್ಬ (ಮುಂ) 

೧೯ ಹಿತವ 

೧೬ ಕಿನ್ನರ 

೦ ಕಬ್ಬಸಿಜು (ಬೀ) 

೧೧ ಕಿರಣ 

ಳಂ ತರಾತಂ 
೧ ಜಾ 

೧೧ ಕಿರಾತತಿಕ, 

v ಕಿರೀಟ (ಮುಂ) 

ರ ಸ್ಯ 

೪೭ *ರ್ಚಿನನಾಲಗೆ (ದೇ) 

೩೦ ಕಿಲಾನೆಯುತ 

೩೬ ಕಲ್ಲಿನ (ನು0) 

ಓಂ ಶಿಖಿ (ದೇ) 

೯ ಕಿಶ 

೩೦ ಕಿಶೋರಹ 

ಬಳ ಕಸಲಯ 

೩೭ ಶಿಸು (ಒೋ) 

೩೦ ಕಿಸುಗಲ್ (ದೇ) 

೧ ರಿಭೋೂಸ 

೧೧ ಸಳಂಬಕಂ 

ಪಿ ಗಿ? (ಬೇ) 

೧-೦ ಕೀಕನ 

೭೩ ಕೀಚಕ 

ಎ ಜೀ 

೦ ಕೀಬಹ (ವಯಂ) 

೩೪ ಕೀನಾಶ 

೧ ಕೀರ 

೪ ಕೀರ್ತನ 

0೧ ಕೀಲಕ (ವಂ) 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಆ. ವೃಶ್ಷಾ, 
ನಾನಾ, 

ಆಅ, ಭೂಬ. 

ಅ, ಪೊ, 

ಅ. ದೇಹಾ, 

ಆ, ಸಂ. 

ನಂನಾ, 

ಆ, ದೇಹಾ, 

ಅ, ವೃ. 

ಆ, ಸಮು, 

ಆ, ವನ, 
ಆ, ಕಾಲಾ, 

ಆ, ಕಾಲಾ, 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಅ, ಪ್ರರ. 

ಆ. ಭೂನ್ನೆ 
ಆ. ದೇಹನ, 

ಅ, ವೃಔಾ, 

ಅ, ಮ್ಲಗ, 
ಲ 

ನಾನಾ, 

ಆ, ಸ್ನ. 

ಅ, ಮೃಗ, 

ಅ, ಭೂಜಬ್ಮ 

ನಾನಾ. 

೬.2 

2೪ 

೧೩ 

೧4೬ 

೧೧ 

೧೭ 

೬ 

KY 

೬% 

VV 

೪೦ 

ಎಡಿ 

೪೭ 

ಳಂ 

av 

೧೨೦ 

೩೯ 

೧೪ 

೩೩ 

೧೨೪ 

೧೦ 

೩.೫ 

ಎಂಪಿ 

oF 

OV 

ಕಟ 

೪೧ 

೧೪ 

೩.೫ 
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ಕೀಲಕಸಂಭೃತ ನಾನಾ, ೬೪ ಹುದಿಜ (ದೇ) ಅ. ಪುರ, 

ಕೀಲಾಟ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧.೨ ಕುದರ್ಚಿಲ ಅ, ಮನು, 

ಕೀಲಾಲ ನಾನಾ, ೭ ಕುದ್ದ ಲಾ (ಹ್ವಂ) ಅ, ವೃಕ್ಷಾ, 
ಘು ಅ. ಭೊ. ೧ ಕರಿಪೂಯ ಸಾ ವಿ.ಣ. 

ಸ ನಾನಾ. ೧೧೧ ಕಂಪ್ಯ ಅ, ಕಾಲಾ, 

ಕಾಕರ ಆ ದೇಹಾ, ೩೯ ಕುಬ್ಜ ಸಾ, ವಿ.ಣ, 

ಕುಕರಂಜ ಆ, ವೈತ್ಷಾ, ೧೪ ಬ್ಯ ಅ, ದೇಹಾ. 

ಈಂಕಂಂದರ ಅ. ದೇಹಾ, ಜ್ ಕುಬೇರ ಅ, ಸ್ನ. 

ಕುಕೂಲ ನಾನಾ, ಹಳ ಅ, ಸ್ನ. 

ಕಾಕರ ಅ, ಪ೫ಳು. ೧೦ ಕುಮೂರಿಕೆ ಅ, ಮೆಮು, 

ಕುಕ್ಕಟ ಆ. ಹ್ಳ್ಬುಗ. ೧೯ ಕುಮುದ ಅ, ಸಲ್ಲಿ 

ಕುಷಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೬ ಕವಯದ (ರದನಿ) ಅ. ಸ್ನ. 
ಕಂಶ್ತಿಂಭರಿ ನೂ. ವಿಣ ಟಂ ಕುಮುದಿನಿ ಅ. ಸಲಿ. 

ಕುಚ ಅ, ಬೇಹ, ಹುನಬುದಬಿಂಧು ಅ, ಸ್ನ. 

ಕುಜ ಅ. ಸ್ಪ ೬.ಂ ಕುವಂಂದ್ದಾತಿ ಆ. ಸಲಿ. 

pS ಆ, ವನ, ಕುರವಕ ಅ. ವೃಕ್ತಾ, 

ಹರಿ ಅ ವನ. ೧ ಹುರವ (ರ) ಅ, ಮೃಗ, 

ಹ ಆ. ಪುರೆೆ ೩೯ ಕುರುಕುರುಕಾರ? (ದೇ) ಅ, ಮುನ್ನು 

ಘುಬಜ ಅ. ವೃತಾ, ೨೦ ಕುರುಳೋಳಿಗಳ್ (ಬಳ) ಅ. ಬೇಹ. 

ಕುಖನ್ನುಬ ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೩೬ ಹುರುವಿಂದ ಆ, ವೃಷ್ತಂ. 

ಕುಬಿ ಅ, ಪುನ. ೪ ಕುರಂಗ ಅ, ಮೃಗ, 

ಕುಟಿಲ ಸಾ.ವಿೀಣ ಓಣ ಹುರೆಂಬೆಕ ಅ, ವೃಕ, 

ಹುಟೀರಕ ಅ, ವೃಷ. ಎ ಹುಯಪ್ರು (ಬೇ) ಆ, ಸ್ನ, 

ಕುಂಬುಂಬಿ ಅ, ವನು. ೬೭೬ ಹುಜೀ(ಯೆಖಂ) (ಬಳಿ) ನಾನಾ. 

ಕುಯುಂಬಿನಿ ಆ. ಮನು, ೩ ಹುಲ (ಮುಂ) ನಾನಾ, 
ಕುಟ್ಟಲ ಅ, ವನ, ೧೦ ಕುಲ ನಾನಾ, 

ಕುಠಾರ (ಭಿಖ್ಯಂ) ಅ, ಸವರ, ೧೫ »» ಅ. ಮೆನು. 
ಕುಡ್ಕೆ ಲ ಪುರ. ೧೧ ») ಸಾ.ವಿ.ಣ, 

ಹುಣಪ ಅ, ಮುಮ್ಮ ೪% ಹುಲಬಿನ (ವಂ) ನಾನಾ, 

ಹಣಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೯ ಈುಲದುನ್ನೆತಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, 

ಕುತುಕ ಸಾ.ವಿಪ್ಯ, ೩ | ಕುಲಕಂ ಅ. ನೃಪ. 
ಕುತೂಹಲ (ಶಬ್ದಂ) ಸಾ, ವಿ. ಖ್ಯ. ೩ ಲ ಆ, ಘೇ 

ಹುತ್ಸಾರ್ಥ ಅ, ಭೊಮ, ೩೪ ಕುಲಶಾಳಕೆ ಅ. ಮುನು. 
ಕುತ್ಸಿತ ಸಾ. ವಣ, ೫೯ ಹುಲನೀಂಸುಳೆ ಅ, ಮನು, 

ಕುತ್ಸಿತೇವದ್ದಚನಂ ನಾನಾ. ೧೧೧ ಕುಲವಧು ಅ, ಮುನು, 

ಘುಥ ಆ. ಸಮ, ೩೮೬ ಘುಲಾಯೆ ಆ, ಮಗ. 

ಟಿ ಆ. ವೃಥಾ. ೩೦. ಕುಲಾಲ (೨್ಯಿಂ) ಅ, ನಂಮೆ, 

ಘುಥಾ (ಹ್ಹಯಂ) ಅ, ಪುರ ಜ್ ಸುಲಿಶ ಆ, ಸ್ಟ. 

ಕುದಿರೆ (ದ) ಆ ಸವೆಂ, ಎಂ. ಕುಂಳಿಶಾಯುಧ ಅ, ಸ್ವ. 
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ಶುಲ ಅ, ಮೆಮೆ. ೨೯ ಹೂಟ ಸಾ. ವಿ, ಖೈ. ಆ 

ಕನಿಲ್ಯಾ(ಹ್ಹೊಂ) ಅ, ಸಲಿ, ೧೧ ಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ್ಣ್ಞ ೯ 

ಕುವಳೆಯ (ಸಂಜ್ಜೃಂ) ಆ, ಸಲಿ. ೦೨ ಸ ಅ, ಪಶು. ೫ 

ಕುವಿಂದಾ (ಖೆ) ಅ. ಮನು, ೪೩ ಜ್ಯ ನಾನಾ. ೯೭ 

ಕುವೇಣಿ ಅ, ಪುರ, ೩೫ ಕೂಟದಾಸಿ ಅ, ಮಮು, ಎಂಕ 

ಕುಶ ಅ, ಸಲಿ, ೧ ಕೂ'ನೆಯಂತ್ರ ಅ, ಪುರ. ೩೫ 
ಷ್ಟ ಅ. ನೃಕ್ಷಾ, ೩೭ ಕೂಪ ಅ, ಸಲಿ. ೧೬ 

ಕುಶ (ಎ0) ನಾನತ,. ೧೧೬ ಕೂಪಕ ಅ. ದೇಹಾ, ಬ್ 

ಕುಶಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೫೯ ಕೂಬರ ಅ. ಸಮ. ೨೯ 

ವ ಅ. 590, ಪ್ರ. ೩ ಕೂರ ಆ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ 

ಕಂತಿರ ಅ, ಮುಮು. ಆಳ ಕಾರ್ಬ ಕ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಂಂ 

ಕುಕೀಲವರ* ಅ, ಮಮ, «೪-೦ ಹೂರ್ಚಿ ಕೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೨೦ 

ಶುಶೂಳೆ ಅ. ಪುರ. ಎಂ ಹೂರಖಾಸಕ ಅ, ಭೊಬ. ಎಂ 

ಈುಶ್ರೆ ಅ, ಸಮ. ಎ೨೫ ಕೂರ್ಮ | ಅ, ಸಲಿ, ೭ 

ಕುಶೇಶಯ ಅ. ಸಲಿ ೧೯ ಕೂಲ ಅ, ಸಲಿ ೧೩ 

ಕುಖ್ಕ ಅ, ದೇಹಾ, ಒಟ 3 ನಾನಾ, ಇಳ 

A ಅ, ದೇಹಾ, ೩೩ ಕೂಲಾಂತರ (ಮುಂ) ನಾನಾ. ೧ಂಳ 

ಹುಸೀದ ಅ. ಮನು. ೬ಬ ಕೂಶ್ಪಾಂಡೆ ಅ, ವೃಶ್ಷೂಃ. ೩೧ 

ಕಸುವು ಅ. ವನ, ೧೧ ಕೃಕಲಾಸ ಅ, ಮೃಗ; ೫ 

ಹುಸುವು ಚಾಪ ಅ. ಸ್ಪ. ೪ ಕೃಕವಾಕು ಅ, ಮಗ. ov 

ಹುಸುಮುದರಜ ಅ, ಪನ, ೧೧ ಕೃಸಾಟಿಕೆ ಅ, ದೇಹತ, ೧% 

ಹುನುಮರಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೩ ಕೃಚ್ಛ್ರ್ರ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೪ 

ಕುಸುವಮಾಗವರಸ ಅ, ವನ. ೧೧ ಕೃಚ್ಛಿ )ನಿವೃತ್ಗಪಗಮ 
ತ ನಾನಾ, ೯೩ 

ಹುಸುಮೆ (ದೇ) ಟು; ಧಾನ್ಯ. OV Mn 

ಈಂಸುಂಬ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧೬೯ ಕೃತ ನಾನ್ನ. ೧೨೬ 

ಕುಸ್ತುಂಬಂರು ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩೩ ೨» ಸೊ.ವಿ. ಮ್ಮ. ೩೪ 

ಹುಸೂಲಗೃಹನಂತರ್ದೇ ಕೃತಕರ್ಮ ಸಾ.ವಿೀ ಣ್ಣ ೫ 
ಶಂಗಳ } ಯು ಟು ಕೃತಕ್ರಿಯಾಭೂಮ 

ಘುಹಕತೆಯೆಂ ವಿಶೇ ನಣಂಗಳ* } ೫ ಬ್ಯ. ೩೪ 
ಅ, ಮೆಮು, ೪೬ 

ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೃತಕ್ನು ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎ೧ 

ಕುಹನಾ ಸಾ. ವಿ ಸ್ಯ, ೧೪ ಕೃತನಾಕಿ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ಎ೧ 

ಕುಹರ ಆ, ಸಂ. ೬ ಕೃತಮತಿ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೫ 

3 ಅ, ಕಾಲಾ, ೩ ಕೃೃತಮಾಳ ಅ. ವೃಕ್ಷಾ, ೧೩ 
ಕಂಹೂ ಅ, ಕ. ೪ ಫೃತರಕ್ಷಣವಿಧಿ ಅ, ಪುರ. ೯ 

ಕುಳಜಾತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೧ ಸ್ಫೃತವಾಸ ಅ, ಪುರ, * 
ಶುಳನಧು ನಾನಾ, ೧೨೦೪ ಕೃತಕಿಫ್ಲಾಪ್ರ್ರೃ ಸಾ.ವಿಿೀಣ ಆ 

ಕುಳಾಳವಾಕನಶ್ಚಾನೆ ನಾನಾ. ೩. ಕೃತಸಂಬಂಧ ಅ, ಮನೆ, ಎಳ 

ಇುಳೀರ ಆ, ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಸಾಪತ್ನಿಕೆ ಅ. ಮನು. ೬ 

ಕುಳು (೪) ತ್ವಕ ಅ, ಧಾನ್ನ, ೧% ಕೃೃತಹಸ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ ೫ 
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ಸೃತಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪ ಕೇತಕಿ ಅ. ವೃತಾ. ೧೯ 

ಕೃತಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, ಎ೩ ಕೇತಕಾ(ಹ್ವೇಯಂ) ಅ. ವೃ್ತಾ. ೩೪ 
ತ್ತಿ ಅ, ದೇಹೂ, ೨೪೧ ಕೇತುಪತಾಕಾಚಿಹ್ನೋ ನಾನಾ. ೪೦ 
ಕೃತಾಂತ ಅ. ಸ್ಹ. ೪೧ ತ್ಪಾತಂ 

ಕೃತ್ಸ್ನ ಸಾವಿಣ ೫೩ ಕೇದಗೆ (ತದ್ಧ ್ಸ) ಅ. ವೈಶ್ಷಾ. ೩ಳಿ 

ಕೃತ್ಸಾವಕ್ಸ ಪ್ಟೈವಾಚಿ ನಾನಾ. 0೧ ಕೇದಾರ ಅ. ಮನು. «೬4೬ 
(ಅತಿ) ಕೃಪಣ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೯ ಹೇದಾರೆ ದಾರತಿ ತ್ರತಯ ನಾನಾ. ೯೦ 

ಕೃಪಣಾಲ್ಪ ಕ್ರೂರಾರ್ಥ ಹೇಯೂರೆ ಅ, ಭೊ. HD 

ವ್ಯಪದೇಶಂ } ರು ಟು ಕೇವಳೆ ನಾನಾ. ೪೯ 
ಕೃಬಾನುಕಂಬ್ಯಾತ್ಸೆಕನುಂ ನಾನಾ. ೧೧೫% ಕೇಶ ನಾನಾ. ೪೧ 

ಕೃಬಾಣಾ (ಹೂಂ) ಅ, ಸಮ. ೧೬ ಕೇಶಮಾರ್ಜನ ಆ. ಪುರ, ೩೩ 

ಸೃಖಾಣಿ ಅ, ಪುರ, ೩೬ ಕೇಸರ ಆ, ಸೆಲಿ, .ಂ೧ 
ಕೃಪೀಟ ನಾನಾ. ೩೦ ಕೇಸರತರು ಅ, ವೃಥ್ಞಾ. ೫ 

ಸೃಪೀಟಿಯೋನಿ ಅ, ಸ್ಟ, ೩೯ ಕೇಸರಿ ಅ. ಮೃಗ. ೧ 

ಸಪ್ಪಳ (ಪೆ) ಸೂ.ವಿಮ್ನೆೇ ೧೯ ಕೈತವ ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯ. 4 

(ವರ) ಕೃಶತೆ ಬೇ. ವಿ. ಸ್ಯ. oY ಕೃರವ ಅ, ಸೆಲ್ಫಿ. ಎಂಎ 

ಕೃಶಾನು ಅ, ಸ್ನ. ೩೯ ಕೈಲಾಸ 3 ks ೪೩ 

ಹಶಾಮುವಿಮಂಥನೆ ಸ್ಫವಲ್ಲ ಪದವಿ ಜ್ಯ 0. ೧೯ 
ಲ ಗ 
ಕಸ್ಯ (ಮುಂ) | ಆ ಜೆ ಕೊಡೆಸಿಗೆ(ದೇ) » ಬ್ರಾ. ೨೭ 

ಕೃಶಾಕ್ಸಿ ಅ, ಮೆಮೆ. ೭೪ ಕೊನ(ರಂಂ)(ದೇ) » ನನೆ. ೪ 
ಕೃಸಿ ಅ, ಮಮ. «೬೭ ಕೊಪ್ಪು(ದೇ) ಅ. ಸವೆಂ. ೧೩ 

ಕೃಪ ಕ ಅ. ಮೆಮು. ೬೩ ಕೊರಲ*(ದೇ) » ದೇಹ, ೬ 

ಕೃಪೀವಳ ಅ. ಮನು. ೬೭ ಕೊಣಡೆ(ದೇ) » ಏನೆ. ೩೬ 
ಕೃಪ್ಕೈಂಹ್ಲೇತ್ರಂ ಅ, ಮನು, ೭೦ ೂಸಗು(ದೇ) » ವೈ. ೧ 

ಕೃಪ್ಸಿ ಸಾಂ. ವಿ.ಣ. ೪ 1 ಕೊಳೆಗು(ದೇ) ಅ. ಪಶು. ? 
ಕೃದ್ಯೃ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬೩ ಕೊಫ(ದೆಲಿ » ಕಾಲಾ, ೩ 

ಶ್ಯ ಅ, ಸ್ನ. 0-೦ ಹೊಫ್ಯಂ(ದೇೇ) ಸ ಧಾನ್ಯ. AV” 

ಕೃಷ್ಟಾಕಣಾಹ್ಹಂಯ ಅ. ವೃಕ್ಛಾ, ೩ ಶೋಕ » ಮಗ. ೧೩ 

ಕೃಪ್ಕೈಧ್ನಾಂಘ್ರ ಅ. ಮೃಗ. ಸ ಕೋಕನದರೋಚಿ ಸಿಂ. ವಿ ಇ. ೬೪ 
ಕೃಪ್ಕಭೂಮಿಂ ಅ. ಭೂ, ೪ ಕೋಕಿಲ ಅ.ಮ್ಹು, ೧೩ 
ಕೃ ಪ್ಕೈಲಾ(ಭಿಖ್ಯಂ) ಅ, ವೈ. ಎಸಿ ಕೋಟರಾ(ಹ್ವ್ಹಯೆಂ) ಅವನೆ. ೬ 
ಕೃೃಪ್ಕೈವರ್ತ್ತೈ ಅ, ಸ್ಟ. ೩೯ ಕೋಟ ಸಾ, ವಣ, ೩೩ 
ಕಚ್ಚಲ*(ದೇ) ಅ. ಪಶು. ೯ | ಕೋಟೀರ ಅ, ಭೂಜೆ, ಎ 
ಕೆಯ್ಬೊಡೆ(ಯುಂ) (ದೇ) ಅ. ಸಮ. .ಂ೦ ಕೋಟೀಶ ಅ, ಮಮ, ೭೩೦ 

ಕೆಲ ಕೆಲವುಕ್ತಾನುಕ ಪ್ರಭೇದ ನಾ. ೧೧೪ ಕೋಟಿ(ತದ್ಭ) ಅ, ಮೆನು, ಳಳ 
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ಬರ್ಟಾರ ಅ, ವೃತ್ರಾ. 

ಖರ್ವ ಸಾ. ವಿ. ಣ, 

ಖರ್ವಶಾಖಿ ಅ. ದೇಹಾ 

ಖಲಹಸ್ತೋವು ಸಾ. ಐ. 

ಖಲೀನ ಅ. ಸಮ. 

ಖಲ್ಯಾ(ಖ್ಯಂ) ಸಂ. ಏ.ಣ 

ಖಲ್ದುಬಿಲ್ದ ಸಮಯುಕ್ತಿ. ಸಾ. ವಿ. ಹು 

ಖಳ ಸಾ.ವಿ.ಣ 

ಟು ಅ. ಮಮ 

ಖಳತಿ ಅ. ದೇಹಾ 

ಖಳೊರಿಕಾ(ಭಿಖ್ಲಾನಂ) ಅ. ಸಮು. 

ಖಲ್ಲ(ತದ್ಭ) ಅ. ಸಮೆ. 

ಖಲಲ್ಲ(ತದ್ಭ) ಅ. ಮೃಗ. 

೬೪ 
೯ 

ON 

೩ 

೯೭2 

೪೭ 

೩೧ 

೩ಷ್ಟ 

೧೩೬ 

೧೪ 

೧೬ 

. ೧೦೦ 

ಇರಲಿ 

೬೯ 

೨೪ 
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ಖಾತ ಅ. ಕಾಲಾ. ೪ 

ಖಾತ್ಪಾರ ಅ. ಭೊಮ. ೪ಂ 

ಖಾಸ(ಮುಭಿಖ್ಯೈ) ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩೭ 

ಖಳ ಅ. ಭೂ. ಇ 

ಖುರ ಅ, ಪಶು, 
ಖೇಚರ(ರ್) ಅ. ಸ್ಪ... ೫೪ 
ಬೀಬ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 3೯ 

)) ನಲನಂಲ. ೯೬೭ 

ಖೇ ಅ. ಪಮ. ೦೧ 

ಖೇಡ ಅ, ಪುರ. ೪ 

Wore ol ಇತ್ ಹ್ 

(ವಚನಂ) ೆ ಹ 

ವೀಯ ಅ, ಪುರ, ೬ 

ಖಂಬಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೯ 

(ತತ್) ಖಂಜ ಅ, ಮಿಗ, ೧೪ 

ಖಂಜರೀ ಆ ಅ ಮೈೈಗ. ೧೪ 

ಖಂಡೆ ಅ, ಸ್ಪ. ೨೦ 

ಖಂಡೆ(ಶರ್ಕರೆ) ಅ ಧಾನ್ಯ ೧-೦ 

ಖ್ಯಾತಿ ನಾನಂ ಏಜ 

ಗ 

ಗಗನ ಲ ಸ್ನ. ಪ್ತಿ 

ಗಗನಚರಭುಜಗ ಅ. ಸ್ನ. 2 

ಗಗನಂಂತರದೊಳ ] ಜೇ ಜು 
ಗಾಡುವ ಖಗಗತಿ ಲ" 

ಗಜ ಅ. ಸಮ. ೩೧ 

2 ನೆಲನೆ೨ಿ. ಎಳ 

ih rb | ಲು ಸ್ನ. ೧ 

ಗಜಕೇಸರ ಅ. ವೃಘ್ಷಾ, ೩ 

ಗಜತುರಗರಥಪದಂತಿವೃಜ ಅ, ಸವತ, ೬ 

ಗಜತೆ ಅ, ಸಮೆ. ಒಂ 

ಗಜಪ್ರಿಯಾಹ್ನ ಕ ವೃಕಾ.. ೧೧ 

ಗಜವಮಧೂ 

iis! ಕಲ ಜಣ 
ಗಡು ಸಂ.ವಿ.ಣ. ೬೫ 

ಗಡುಳ ಅ. ದೇಹಾ, ೪೦ 

(ಒಂದು) ಗಣ ಅ. ಸಮು. ೪ 

5 ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂಪಿ 

ಗಣಕ ಅ, ವನು. 2೫ 
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ಗಣನಾತಿಕ್ರಂತ ಸೆಂ. ವಿ.ಣ. ೩೪ 
ಗಣನೀಯ ಸತಿ, ವಿ. ಇ. ೩೪ 

ಗಣಪತಿ ಆ, ಸ್ವ. ೧೭ 

ಗಣರಾತ್ರ(ಂಗಳ*) ಅ, ಕಾ. ೬ 
ಗಣಿಕಾಮಂಡಳಿ ಸಂ.ವಿ.ಣ. ೩೦ 
ಗಣಿಕೆ ಅ, ಮೆನು. ೩ 

9 ನಾನಾ. ೧೧೭ 

ಗಣಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೪ 
ಗತಿಪರಠರಿಣಾಮ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ದೆ. ೦೨ 

ಗತಿ (ಯುಂ) ಅ, ಸಮ. ೩೭ 
ಗದ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೨ 

ಗಭೆಸ್ತಿ ಅ, ಸು. ೬ 

ಗಮನ (ದೊಳ್) ನಾನೂ, ೪೧ 

ಗಮ ನೀವಿ ೧. ೭೧ ಥಿ 
ಗರೆ ಅ. ಸಂ. ೪೯- 

ಗರಲ ಅ, ಸ೦್ಣ ೪ 

ಗರಿಮ ಸೂ, ವಿ. ವ್ಯ OV 

ಗರುಡ £೨ ಸ್ವ. “ಎಮಿ 

39 ಅ, ಸ್ಟು. ೦೯ 

ಗರುಡ (೦ಗಂ) ನಾನಾ. ೭ 

ಗರುಡೋದ್ಲಾರ ಅ. ಕಾಲಾ, ೧೦ 
ಗರುತ್ವ ಅಆ, ಸ್ಪ. ಎಲರ 

Re ನಾನಾ, ೭ 

ಗರುತ್ಪಿ (ಹ್ಹಂ) ನಾನಾ. ೭ 

ಗರ್ಗರಿ ಅ, ಪುರ, ೩೧ 

ಗರ್ಜಿತ (ಮುಂ) ನಾನಾ ೧೧೯ 

ಗರ್ತ ಆ, ಸಲಿ. ೬ 

ಗರ್ದಭ ಅ. ಸಮ. ೩೯ 

ಗರ್ಭೆ ಅ, ಮನು. ೧" 

ಗರ್ಭಾಶಯ ಅ, ಮನು. ೧೫ 

ಗರ್ಭಿಣಿ ಅ, ಮೆಮು. ೧೪ 

ಗಳಪ,ಕಾಮಿನಿಯೆ 
fetes Nees: ಹ 
ಗರ್ವ ಪೋ ವಿ, ವ್ಯ. ಪ 

(ಬಾಣದ) ಗಃ (ದೇ) ಅ, ಸಮ್ಮ ೧೯ 

45 ಅ. ಮೃಗ, ೧೦ 

ಗಲ್ಲಟಕಾ (ಹ್ವಯಂ) ಅ, ಪುರ, ೩೦ 
ಗವಾಹ್ನ ನಾನಾ, ೩೪ 

sy ಅ, ಪುರೆ ೧೧ 

ಗವಾಧಿಪತಿ 

ಗವಿ 

ಗವೇಧುಕ 

ಗವ 

ಗಹನಂ 

33 

ಗಹ್ನ್ವರ 

ಗಳ 

ಗಳೆ ಕೆಂಬಳೆ 

ಗಳಪ(ದೇ) 
ಗಳಂತಿಕಾ (ಕೆ) 

ಗಳೆರ್ತು? 

ಗಳಿತ 

ಗಾಢ 

ಗಾಣಿಕ್ಕ ಕ 

ಗಾತ್ರ (ಮುಂ) 

32 

(ಈ) ಗಾತ್ರ 

ಗಾನ 

ಗಾಯತ್ರಿ 

ಗತಿಯನ (ರ್) 

ಗಾರ್ಹಪತ ಪ್ರಮುಖ 

ಗ೨ಳೆ(ದೇ) 

ಗಿರಿ 

ಗಿರಿಕರ್ಣಿಕೆ 

ಗಿರಿಜೆ 

ಗಿರಿಜೋತ್ಕಮ 

ಗಿರಿತತಯೊಾರ್ಥಾಂಗಧರ 

ಗಿರಿಸರ್ಯಂತ 

ಗಿರಿಪ್ರಭವ 
ಗಿರಿಮಲ್ಲಿ ಸೆ 
ಗಿರಿರೋಹ 

ಗಿರಿಶ 

ಗಿರಿಶ ವೀರ್ಯ 

ಗಿರಿಸಾರ 

ಗಿರೀಶ 

ಗಿಳಿ(ದೇ) 

ಗೀತ 

ಗೀತಾದಿತ್ರಿತಯ 

ಅ. ಪಶು ಎಳೆ 

ಅ, ಪಶು ೬ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ ೧೯ 

ಅ, ಪಶು ೯ 

ಸೋ ವಿ ಪ್ಯ. ೧೪ 

ಅ. ವನ. ೧೫ 

ಅ, ಕಾಲಾ, ೩ 

ಅ. ದೇಹಾ. ೩ 

ಅ ಪಶು. ೪ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೩ 

ಅ, ಪುರ. ೦೯ 

ಅ. ಮೆಮು. ೪- 

ಸಾ.ವ್ಕಿಣ., ೪ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ,. ೩೦ 

ಅ. ಸಮ್ಮ ೩ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೧ 

ಅ, ಸಮ, ೩% 

ಅ, ಭೂಬ್ನ ಎಂಪಿ 

ಅ, ವೃಕ್ಷಂ. ೧೫೪ 

ನಾನಾ, ww 

ಅ. ಮುನ್ನು ೪೧ 

ಅ, ಮನು. 

ಅ. ಹಾಲಾ, ಎ 

ಅ. ವೃಹ್ಷಾ. ೩೦ 

ಅ, ಸ್ಪ. ೧೬ 

ಅ. ಹಾಲೂ ೬ 

ಳು ನ್ನ. ೧೪ 

ಅ. ಕಾಲಾ, ೩ 

ಅ. ನೃಪಂ, V- 

ಅ ನ್ರಹಾ. ೨೧೦ 

ಅ, ಪುರ, ೧೫ 

ಅ, * ೧೩ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೩ 

ಅ. ಕಾಲಾ, ಇಒ 

ಅ, ಸ್ತು. ೧೩ 

ಅ, ಮೃಗ. ೧೪ 

ಅ. ಭೊಬ್ನೆ ೨೩ 

ಅ. ಭೂಬಿ. ೩ 



ಗೀರ್ (ಗಿರೆ) ಅ. ಸ್ನ, 
ಗೀರ್ವಾಣ (ರ್) ಅ, ನ್ನ. 

ಗೀಃಪತಿ ಅ, ಸ್ಟು. 

ಗುಚ್ಛ ಲ್ಲ ವನ, 

ಗುಡಪುವೃ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ 
ಗುಡಫಲ ಅ. ವೃತ್ತಂ 
ಗುಡವಿಕಾರ ಆಅ ಧಾನ್ಯ 

ಗುಡೊಚಿ ಆ. ವೃತ್ತಂ. 

ಗುಣ ಅ. ಪುರೆ, 

4 ಅ. ಮನು, 

ಟಃ ಅ. ಸಮ್ಮ 

ಗುಣಪ್ರಶಂಸಾ(ವಚನಂ) ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. 

ಗುಣಸ್ನುಭಾವ (ವಾಚಿ) ನಾನಾ, 

ಗುಣನಿಲಯ ಅ, ಪುರ. 

ಗುಣನಿರ್ಧಾತಪೃತಿವಾರಣ ಅ, ಸಮ. 

ಗುಣಕ್ಥನ ಆ. ಭೊಪಖು, 

ಗುಣನಾಸನ ಅ. ಸಮ, 

ಗುಣನಿಕೆ ಆ, ಸಮು. 

ಗುಣೆಸಕಮಂಂ?)? ನಾನಾ. 

ಗುದ ಅ, ದೇಹಾ, 

ಗುಪ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. 

ಗುರು ಸಂ. ವಿ.ಣ. 

5 ನಾನಾ. 

3» ಅ. ನ್ನು 

ಗುರುತ್ತೂ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ಗುರುಭುಜಪ್ರತಾಪ ಸಾ. ವಿ ಬ್ಗ. 

ಗುರ್ನಿ ಕಿ ಅ. ಮನು. 

ಗುಲ್ಭ ಅ. ದೇಹಂ. 

ಗುಲ್ಭ ಅ, ಸಮು, 

ಗುಲ (೦ಗಳ*) ಅ. ವನೆ, 

ಗುವಾಕ ಅ. ವೃತಾ. 

ಗುಹ ಅ. ಸ್ನ 

ಗುಹೆ ಅ. ಕಾಲಾ. 

ಗುಹ್ಯ ಕೇಶ್ವರ ಅ. ಸ್ಹ. 

ಗುಹ್ಯಗರುದ್ದಿಕ ನಾನಾ, 

ಗುಳ್ಳ (ದೇ) ಅ, ವೃಕ್ತಾ, 
ಗೂಡು(ದೇ) ಅ. ಮೈಗ, 

ಗೂಢ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಗೂಢವಾತ್ ಅ, ಸಂ. 

ಪರಿಕೆವ್ಮಂ 
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ಗೂಢವುರುವ. ಅ ಮನು. ೫೯ 
ಗೂಧ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ 

ಗೂಧದ್ದಾರ ಅ. ಮನು. ೪ 

ಗೃಧ್ನ್ನು ಸಾ.ವಿ.೧ಇ. & 

ಗ ಬ್ಯ ) ಅ. ಪಶು. ೬ 

ಗೃಹ ಅ, ಮೆಮು. ೩ 

ಸ್ಯ ಅ, ಪ್ರರ. ೪ 

ಗೃಹಭೂಮಿ ಅ, ಪುರ... ೧೦ 

ಗೃಹವಾಟ ಅ. ವನ. ೧೨ 

ಗ ಎಹಿಸ್ಗ ಅ. ಮೆಮು. ೩ 

ಗೃಹರ್ಥಬಾವಕ (ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೧೩ 
ಗೃಹಾಜಿರ ಆ. ಪುರ. ೧೦ 

ಗೃಹಿ ಅ. ಮೆನು. ೩೨ 
ಗೃಹಿಣಿ ಅ. ಮುಮ. ೩ 

po ಅ, ಸ್ನ. ೬ 

ಗೃಹೈಕದೇಶ ಅ. ಪುರ. ೧೦ 

ಗೃಹೋಪಗತಾವಗ್ರಹಿಣಿ(ಯ)ಅ. ಪುರ, ೧೦ 

ಗೇಣ್(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ. ೧೩ 
ಗೇಹ ಅ. ಪುರೆ. ೩- 

ಗೈರಿಕ ಅ. ಹಾಲಾ. ೬೩೭ 

ಗೈರಿಕ ಅ, ಕಾಲಾ. ೫ 

ಗೋ ಅ. ಭೂ, ೧ 

ಸೋ (ಶಬ್ದಂ) ನಾನೂ. ೧೦೪ 

ಗೋ (ಶಬ್ದಂ) ನಾನೂ. ೧೨೯ 

ಸೋಸಕರ್ಣ ಅ. ಮೃಗ, ೬ 

5 ಅ. ದೇಹಾ. ೧೩ 

ಗೋ ಹೌಲಖಾಲ (ನುಂ) ನನಾ. ೬೧ 

ಗೋಕ್ಷಂರಕ ಅ. ವೃಶ್ಷಾ. ೩೦ 
ಗೋಚರದೆಡೆಗಂ ನಾನಾ. ೫೯ 

ಗೋತ್ರ ಅ. ಪಶು. ೯ 

ಸ್ಯ ಆ. ಮೆಮು. ೦೯ 

pS ಅ, ಭೊಬನ. ೩೬ 

ಸ ನಾಸಾ. ೯೦ 

5 ಅ, ಕಾಲೂ. ೧ 

ಗೋತ್ರಹರ ಆ, ಸ್ವ. ೩೪ 

ಗೋತ್ರೆ ಅ, ಭೂ, ೧ 

ಗೋದಾರಣಕ ಅ. ಮೆಮು. ೬೯ 

ಗೋದುವೇ(ತದ್ಭ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಗೋಧನಂ ಅ, ಪಶು. ೩ 
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ಗೋಧಿಕಾ (ಖ್ಯು) ನಾನಾ. ೯೪ 
ಗೋಧಿಕೃತ ಅ. ಮೆಮು. ೫೩ 

ಸೋಧಿಕೆ ಅ, ಮೃಗ, ೫ 

ಗೋಧೂಮ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಗೋದಧೆ ಅ, ಸಮಿ. ೦ 

ie ie ಅ. ಪಶು. ೧೪ 
ಗೋನಾಸ ಅ, ಸಲಿ. ೯ 

ಗೋನಿವೆಹಂ ಅ. ಪಶು. ೯ 

ಗೋಪತಿ ಅ, ಪಶು. ೧ 

ಗೋ ಬಿಂನಸೀೀ ಅ. ಪುರ, ೧೪ 

ಗೋಬಾಯಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ,. ೪೧ 

ಗೋಮತಲ್ಲಿಕೆ ಅ. ಪಶು, ೭ 

ಗೋಮಯ ಅ. ಪಶು. ೧೨೦ 

ಗೋಮಾಯಂ ಅ.ಮ ಎಗ್ಗೆ ೩ 

ಸೋ ವಿಂ ಅ, ಪಶು, ೧೪ 

ಗೋ(ಮಿನಿ ಅ, ಸ್ನ. ೦೬ 

ಗೋರಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧ 

ಗೋರಘ್ರಣ ಅ. ಮನು. ಒಂ 
ಗೋರ್ಗಿ? ಅ. ವೃತಾ. ೩೦ 
ಗೋಲಾಂಗೂಳೆ ಅ. ಮೃಗ, ೬ 

ಗೋವ(ತದ್ಭ) ಅ. ಮನಂ, 2೫೩ 

ಗೋವರ್ಧನ ಅ, ಎಲಿ 

ಗೋವಳಿಗ(ದೇ) ಅ. ಪಶು. ೧೪ 
ಗೋವಿಂದ ಅ. ಮನಂ. 2೩ 

ಸ್ಯಾ ಅ. ಸ್ಟ. ಈಖ 

ಗೋವ್ರಜ(ದೊಳ್) ಆ. ಪಶು. ೩ 

ಗೋ ವ್ಶ್ರ ಅ. ಪಶು ೯ 

ಗೋ ಬೈಶ್ನು ಪಂ. ವಿ.ಣ. ಎಂಗೆ 

ಗೋದ್ಮಿಕೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೬ 

ಗೋಸರ್ಗ ಅ. ಕ. ೪ 

ಗೋಸ್ಕನಿ ಅ. ವೃಷ. ಎ. 

ಗೋಸಶ್ಲಾನ ಅ. ಪಶು. ೯ 

ಗೋಸಾವಿ ಅ. ಪಶು. ಎಳಿ 

ಗೌ ಅ. ಪಶು. «೬ 

ಗೌಧೇರ ಅ. ಮೃಗ. ೪ 

ಗೌರವರ್ಣ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಲ 

ಗ್್ರಿ ಅ. ಸ್ವ. ೧೬ 

ನಾನಾ. ೩ 3? 

ಗೌಡಿ ಅ. ಹೆ ನೆಂ. 

ಗೌಕೀಸುತ ಆ, ಸ. 

ಗಂಗಾಧರೆ ಅ, ಸ್ನ. 

ಗಂಗೆ ಅ. ಸ್ತ. 

ಗಂಜಿ(ತದ್ಭ) ಅ, ಧಾ 

ಗಂಡೆ ಅ, ದೇಹಾ 

ಗಂಡೆಕ ಅ, ಮೃಗ. 

ಗಂಡಶೈಲ ಅ. ಹಾಲಾ 

ಗಂಡಸ್ಥಳ ಅ, ದೇಹಾ 

ಗಂಡಾಂತ ಅ. ದೇಹಾ. 

ಗಂಡೊಪದ ಅ, ಸಲಿ, 

ಗಂತ್ರಿ ಅ. ಸಮಂ. 

ಗಂಧ ನಾನಾ, 

ಗಂಧವಹ ಅ. ಸ್ಟ. 

ಗಂಧರ್ವ (ವಾಚಿ) ನಾನಾ. 

ಗಂಧರ್ವ (ರ್) ಅ.ಸ 

ಗಂಭೀರ (೦ಧ್ದನಿ) ಅ. ಭೂಷ. 

ಗಂಂಗೇಯ (ಶಬ್ಬತಂ) ಅ. ಕಾಲಾ 

ಗಂಂಬೆ ಅ ವೃಕ 

ಗುಂಡಿಗೆ(ತದ್ಭ) ಅ. ಪುರ. 

ಗುಂದಿಕಾಖ್ಯೆ ಅ, ಪುರ 

ಗುಂದ್ರಾ (ವಚನಂ) ಅ. ವೃ 

ಗುಂಥನ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ಗೃಂಜನೆ (ಸಂಜ್ಞಿಂ) ಆ. ವೃ್ತಂ. 

ಸೆಂಯು (ದೆ) ಸಾ. ವಿ.ಣ. 

ಗೊಂಚಲ (ದೇ) ಅ. ವನ, 

ಗ್ರಥನೆ ಸಾ. ವ್ಯ 

ಗ್ರಸ್ತ ಅ. ಬೂೊಬ. 

ಗ್ರಹ ಬ ಸ್ನ. 

ಗ್ರಹಪತಿ ಅ. ಸೊ. 

ಗ್ರಾಮ ಅ. ಪುರ, 

ತ ಅ, ಪ್ರರ, 

ಗ್ರಾಮ (ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, 

ಗ್ರಾಮತೆ ಸಾ. ವಿ. ೧, 

ಗಾ ಕಿ ಮಸಮೂಹ ಸೂ. ವಿ. ಣ. 

ಅರ ತಲೆಯಿನೆ ಸಂಜಿ 

ರ್ದುದು 

ಗ್ರಾಮಂಗಳಾಮವಯ್ಸೂ 

ಅ. ಪುರ, 

೧೦ 

OV 

೧೪ 

೧೪ 

೩.೬ 

೧೩ 

೧೩ 

LV 

೩೭ 

೪೪ 

VR 

2೫1 

v೪ 



ಖರಿಕಿನ್ಮಂ 38% 

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅ. ಪುರ. ೧ 

ಗ್ರಾಮಾಂತಿಕ (ತಿಕರ?) ಅ. ಪುರೆ ೧ 

ಗಾ ಅ. ಪುರೆ. ೧ 

ಗ್ರಾಮ್ಯಧರ್ಮ (ನಾಮಂ) ಅ. ಮನು. ೧೨ 
ಗ್ರಾಮ್ಯ ವೆಚನೆ ಅ. ಭೊಬಿ. ಎರ್ 

ಗ್ರಾಮಿಾಣ ಅ, ಪುರ. ಎಂ 

ಗಾವ ಅ. ಕಾಲೂ, ೪ 

ಗ್ರಾಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ. Ve 

ಗ್ರಾಸೇಚ್ಛಂ ೪ ಅ. ಧಾನ್ಯ. Va 

ಗ್ರಾಹ ಅ. ಸಲಿ. ೩ 

ಗ್ರೀವಾ (ವೆ) ಅ. ದೇಹಾ. ೭ 

ಗ್ರೀವಾಳಂಕೃತಿ ಅ, ಭೂಮ. ೩ 

ಗ್ರೀನ್ಭ ಅ. ಹನಿ ೧.ಎ 

ಗ್ರೀಮ್ಮರ್ತು ನಾನಾ. ೧೦೧ 

ಗ್ರೀೀವ್ವಾವಿರ್ಭೂತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೭೧ 

ಗ್ಯೈವೇಯಕ ಅ. ಭೊಮ, ೩ 

ಗ್ರೈನ್ನಿಕ ಸೌ.ವಿ.ಣ. ೩೭೧ 

ಗ್ರಂಥ ನಾನಾ, ೩೭೪ 

ಫು 
ಹುಟಟ ಆ, ಪುರೆ ೧೯ 

ತುಟತತ್ರ ಸ್ತಿ ಪದ ಅ. ದೇಹಾ. 

ತುಟೀಯಂತ್ರಾ (ಹ್ಹ) ಅ. ಸಲಿ. ೧೭ 

ಕುಟಿ ಅ, ಸಮ. ೩೨ 

ಕು ನಾನೂ, 224 

2? 

5 ಸಾ. ವಿ. ೧. ೪೯ 

ಕ ಅ. ಭೊಬ. ಎಂಜಿ 

55 ನಾನಾ. ೧೩೩ 

js ಅ. ಸ್ನ. RY 

ತುನಕಠಿನೆ ನಾನಾ. ೫ 

ಕುನನಿರ್ಪ್ಣೋ ಜಿ ಅ. ಸ್ಪ, ೬೦ 

ತುನನಿನರ್ಣ ಕ್ರೋಪಯೋಗ (೨, ಸ್ನ. ೬೦ 

ಇ%ನೆಪಥ (ಮುಂ) ನಾನಾ. -ಂ೦ 

ತುನೆ (ವಂ) ನಾನೂ. ೬ 
ತುನರನಪ ಅ. ಸಲಿ. ೧ 

ಕುನನೌಮೂನ್ಯೆ ನಾನಾ. ೧೩೩ 

ತುನಸಾರ ಅ. ಭೊಬೆ. ೧೦ 

ಕುನಸಂತತಿ ಅ, ಸ್ಟ. ೬೦ 

ಶುನಸಂಭೂತಾಗ್ಗಿ ಅಸ್ಟು. ೬೦ 

ಸುನಾಳುನೆ ಅ. ಸ್ಟಾ. Hv 

ಳುವಾಫುನೆ ನಾನಾ. ೧೩೩ 

ಕುನಾಳುನಂ(ಗಳ್) ನಾನಾ, ೧೩೩ 

ಕುರ್ಮ ಅ. ಸ್ಪ, ೬೬ 

ಶುರ್ವಾಂಶು ಅ. ಸ್ನ. 44. 

ಕುಸ್ರ ಅ. ಕಾಲಾ. ೪ 

ಕಾಳಿಗೆ (ತದ್ಭ) ಅ, ಹಾಲಿ. ಎ 
ಘಾಟೂಹ್ನುಯ ಅ. ದೇಹಂ, ೧% 

ಧಾತುಕ ಬಾಾವಿಣ ೧% 

ಫೀತ್ಯಾರ ಅ, ಭೂಮ. ೪೦ 
ಹುಸ ಎಣ ಅ, ಭೂಜೆ. ೧೧ 

ತೂಕ ನಾನಾ. ೩ 
ಣಂ (ಖಂ) ಬೀ. ವಿ. ಬ್ಯ ೧೯ 

ಕ್ಳಾಣಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ೯.. ೧% 

ತ್ಳುತೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ಎಂ 

1 ಅ, ಮೈಗ. 0 

ಘೋಟಕ ಅ, ಸಮ, ಎಂಂ 

ಪಹೋಣಾ (ಖಲ) ಅ, ದೇಹಾ, ೧೬ 

ಘೋರ ಸಾ.ವಿ.ಣ,. 2೫೩ 

ಫೋನ ಅ.' ಭೊಮ. ೩ 

ಸ ಆ. ಪುರ. ೩ 
(ಮನೋರಂಜನ ಮಂಜುಳೆ 
ಮೃಗದುಕಳ ಸಿಂಜಾನಹ್ಲುದ್ರ) 

ತುಂಟಿ ಅ, ಭೊ, ೩ 

ಕಾಂಟಿಕಾ (ನಾಮಂಗಳ್) ಅ, ದೇಹಾ, 

ಘ್ರಾಣ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೭ 

yl ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೩ 

ಘ್ರಾತೆ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೪೩ 

ಚಕೋರ ಅ. ಮೃಗ, ೧ 
ಚಕ್ರ ಅ, ಸೆವು್ಣ, ೨% 

5 ಅ, ಮೃಗ. ೧೬ 

ಚಕ) (ಮಂಂ) ನಾನಾ, ೧೯ 

ಚಿಕ್ರಭೈತ್ ಅ, ಸ್ನ. ಏ.೦ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅ, ಮೆಮು. ೪೩ 

ಚಕ್ರಾ) (ಬ್ಯಂ) ಅ, ಸಮು, ೬ 
ಚಕ್ರಾಗ್ರಧಾಮ ಅ. ನಮೆ, ೨೯ 

ಚಕ್ರಿ ಅ. ಸಂ. ೭ 

5 ಅ, ಮೆಮು, ೩೪ 
1364-28 
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ಚಕ್ರೀವತ್ ಅ. ನವಿ, 

ಚಕ ಅ, ದೇಹಾ. 

ಚಕ್ಕ ವ್ಯೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 

ಚಟಕ ಅ, ಮೃಗ, 

ಚಣಕ ಆ, ಧಾನ್ಯ, 

ಚತುರ್ಭುಜ ಅ. ಸ್ಟು, 

ಚತುರ ಸಾ. &. ೧, 

ಚತುರಾಶ್ರಮ (ವಂ) ಅ. ಮೆನು, 

ಚತುರಾಸ್ಕ ಅ, ಸ್ನೊ. 

ಚತುರಂಗಪೇನೆ ಸಮನಿಂತ ವಿವಿಧವ್ಯೊಹ ನಿವ A | ಅ. ಸಮ್ಮ 

ಚತುರಂಗುಳ ಅ, ವೃತಾ, 

ಚತುವ್ಬಥ ಅ, ಪುರ, 

ಚತ್ಪರ ಅ, ಪುರ. 

ಚಸಲ ಸಾವ್ಠಿಣ, 

೨2 ಅ, ಧಾನ್ಯ, 

೨3 ಸಾ.ವ್ಮಿಣ, 

ಚಪಳೆ ಅ, ಸ, 

ಚಪೇಟ ಅ, ದೇಹಾ, 

32 ನಾನಾ. 
ಚಮರ ಅ ಮೆ ಗ, 

ಚಮೂ ಅ, ಸಮ್ಮ, 

ji ಆ. ಸಮ, 

ಚನೂಪತಿ ಅ, ಸಮು, 

ಚಮೂರ ಅ, ಮೆ ಎಗ್ 

ಚಮೂರವೃಕಸೂಕರಾದಿ ಅ, ಮೃಗ, 

ಚಯ ಸೂ. ವಿ. 

ಚರ್ಕಣ ಆ. ಧಾನ್ಯ, 

ಚರ್ಚಾ (ರ್ಚೆ) ಅ. ಭೂನ್ಮ 

ಚರ್ಚೆ ಅ, ಸ್ನ 

ಚರ್ಮು ಅ, ದೇಹಾ, 

ಚರ್ಮುಯಖ್ವಿ ಅ, ಸಮ, 

ಚರ್ಮಾವೃತ ಅ, ಭೊನ, 

ಚೆರ್ಯಾರ್ಥ ಅ. ಮನು, 

ಚರಣ ಅ, ದೇಹಾ, 

ಚರೆಣಹೇತಿ ಅ. ಮೃಗ. 

ಚರಣಾನನಂಗಳಾ 
(| ಅಗ, 

ಚರಮ ಸಾ.ವಿ.ಣ, 

ಪರಿಕಿನ್ಮಂ 

೩೯ ಚರಿತ್ರವತಿ ಅ. ಮೆಮು, ೪ 

೧೬ ಚರು ಅ, ಮನು. ೪ 

೯ ಚಲ ಸಾ.ವಿಣ. ೬೦ 

೧೪ ಚಲದಳೆ ಅ ವೃಥಾ. v೪ 

೧೩ ಚೆಲಾಚಲ ಸೌ.ವಿ.ಣ್ಣ್ಞ ೬೦ 

ಎಲಿ ಚಮಕ ಅ. ಪುರ, ಓಟ 

೬ ಚಳದಳಕ? ಅ. ವೃಥಾ. ೩ 

೩೦ ಚಳುಕಿ ಅಸಲಿ. ಆ 

೧೧ ಚಾಟು ಅ. ಭೂಬೆ. ೩೨ 

A ಚಾತಕ ಅ. ಮೆ ಗ: ೧೩ 

ಚಾತಕ (ಮುಂ) ನಾನೂ. ಎಂ೬ 

೧೩ ಚಾತುರ್ಯ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೩೦ 

೭ ಚಾತುರೀ ಸೂ. ವಿ, ಬ ೩೦ 

ತಿ ಚಾದಗೆ ಅ, ಮೃಗ. ೧೭ 

೧೬ ಚಾಪ | ಅ, ನಮ. ಎ೭ 

೧೩ ಚಾಪಶರಕರ ಅ, ಮುಮು. ೪ 

೬೦ ಚಾಮರ ಅ, ಮುನ್ನು ೬೧ 

೫೯ ಚಾಮೂೊಕರ ಅ, ಶಾಲ, ೬ 

೧-೦ ಚತಿವಬುಂಡಿ ಅ, ೧೯ 

೯೪ ಚಾರ ಅ, ಮೆಮ' ೫೯ 

2 ಚಾರಣ (ರ್) ಅ, ಮನ ೪೦ 

೬ ಚಾರು ಶೋಾವಿಣ ಹಳ 

V ಚಾರುಭಟ ಪೋವಿಿೀನ್ಲಾ ೧೨ 

ಚಾವಿ. ಆ, ಮೃಗ, ೧೩ 

೧ ಚಾಳೆನಿ ಅ, ಪುರ, ಎಂಫ 

2 ಚಿಕ್ಕಣ ಸಾ.ವಿ.ಬಖ್ದೆ ೧೦ 

ಎಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತ (ವಚನಂ) ನಾನೂ, ೧೨೦೬ 

೬ ಚಿಕುರ ಅ, ದೇಹಂ, ಎಂಂ 

೯ ಚಿಕುರಾ (ಖ್ಯಂ) ಸಾ.ವ್ದಿಣ. ೧೬ 

೧೯ ಚಿತ್ ಶಾ.ವ್ಮಿಣ್ಣ ೩ 

ov” ಚಿತ್ತ ಅ. ದೇಹಾ, ೦೫ 

i ಅ, ಮನುಃ ೪ 

೩೬ ಚಿತ್ರ ನಾನಾ. ೩೭೧ 

_೦ 3» ಸಾ.ವ್ಮಿಣ, ೬೬ 

ಸ ಚಿತ್ರಕ ಅ. ಮ್ಯಾ, ೨.೦ 
ಚಿತ,ಕರ ಅ, ಮನು, ೪೩ 

೧೯ ಹ 
ಚಿತ್ರಭಾನು ನಾನಾ «೬ 

೭೦ ಚಿತ್ರಕಿಖಂಡಿಗಳ್ ಆ ಸ್ವ. ೩೬ 



ಚಿತ್ರಾರ್ಥ 

ಚಿದನ್ಹಿತ 

ಚಿಬುಕ 

ಚಿರ್ಭಬ 

ಚಿರಾಯು 

ಚಿರಿಬಿಲ್ದು 

* ಚಿರಂ 

ಚಿರಂಟಕೆ 

ಚಿರಂತನ 

ಚಿರಂತನಾರ್ಥದೊ$* 

ಚೆಲಿಚಿಮ 

ಚಿಹ್ನ 

ಚೀತ್ಸ್ಯಾರ 

೨» 

ಚೀರಿ 

ಚುಕಿಕಾ (ಹಂ) 

ಚರಿ 

ಚುಲ್ಲಿ 

ಚೂಚಂಕ 

ಚೂತ 

ಚೂತಕ 

ಚೂರ್ಣ 

ಚೂರ್ಣಿತ 

ಚೂಫಳಾ (ಖ್ಯಂ) 

ಚೂಳಿಕಾ (ಖ್ಯಂ) 

ಚೆಚ್ಚರ? (ದೇ) 

ಚೇಟ (ಸಮಾಖ್ಯೆ) 

ಚೇತ 

ಚೇತಕಿ 

ಚೇತನ 

ಚೇತನೆ 

ಚೇರ 

ಚೇಲ 

ಚೇಲಕಿಲಾದಿ ಕೃತ 

ಚೇಛ 

3) 

ಚೈತನ್ಯ 

ಚೈತನ್ನುಸಮಾಖಾ 

ಸಕಸ್ರೊತಯನ್ನ ) 

ಪರಿಕಿನ್ಶಂ 

ಶಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ಏಜ 

ಸೌ ಎಣ ೩ 

ಅ, ದೇಹಾ, ೧೫ 

ಅ, ವೃಕ್ಷಾ, ಶ೧ 

ನನನಲ, ೯ 

ಅ, ವೃಕ್ಷಾ. ೧೪ 

ಸಾ,ಖಿ, ವ್ಯಾ. ೧೩ 

ನಲನ. ೬ 

ಸಾ.ವಿಿ.ಣ. ೪೬ 

ಸಾ,ವಿಣ. ೪೬ 

ಅಸಲಿ ೬ 

ಅ, ಸ್ನ. 4೯ 

ಅ, ಭೂಮ. 6೦ 

ಅ, ಮೃಗ, ೦೫ 

ಅ, ಮೃಗ, ೦ಡಿ 

ಅ, ವೃಕ. ಎಏಪ್ಲಿ 

ಅ, ಸಲಿ. ೧೬ 

ಅ, ಪುರ, ೩೦ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೫% 

ಅ, ವೃಶ್ಛಾ,. ೩ 

ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೧೬ 

ಅ. ಪಶು, ೧೩ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೦೧ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೨೧ 

ಅ, ಸಮು, ೩೪ 

ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೧೩ 

ಅ, ವನು, ೧೨ 

ಅ. ದೇಹಾ, ೨ಜಿ 

ಅ, ವೃತಾ, ೧೨ 

ಅ, ಸಂ. ೩ 

ಶಂ. ವಿ, ಬ್ಯ. ಎಂಪಿ 

ಅ. ಭೊಬ. ೨೧ 

ಅ ಭೊಮ. ೧೬ 

ಅ, ಪುರ, ೩೪ 
ಸೌ.ವಿಿಣ 2೫೯೯ 

ಅ, ಭೂಮ, ಎ೧ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. WS 

ನಾನಾ, ೪೯ 

ಚೈ 
ಚೈತಾ)(ದಿನಾವಂಂಗಳ್) 
ಜ್ಯತ್ರರಥ 
ಚೋದ್ಯ 

ಚೋರಕ 

ಚೋಳಕ (ಮುಂ) 

3) 

ಚೌರ್ಯ 

ಚಂಚರೀಕ 

ಚಂಚಲ 

ಚಂಚಲ (ರೊಪ) 

ಚಂಚು 

ಚಂಚೂ 

ಚಂಡೆ 

3) 

ಚಂಡಾತಕ 

ಚಂಡಾಳ 

ಚಂಡಾಳೆವಲ್ಲಕೀ 
ಪರ್ಯಾಯ } 

ಚಂಡಾಂಶು 

ಚಂಡಿ 

ಚಂದನೆದ್ರುಮ 

ಚಂದ್ರ 

? 

9) 

ಚಂಪಕಾ (ಹ್ಹ್ವಯೆಂ) 

ಚಂದ್ರಧರ 

ಚಂದ್ರನಂಶ 

ಚಂದ್ರಾತಪ 

ಚಂದ್ರಿಕೆ 

ಚಂದ್ರೋದಯ 

ಚಾಂಗೇರಿ 

ಚಾಂಡಾಳಕೆ 

ಚಾಂಪೇಯ 

ಚಿಂಚಾ (ಹಂ) 

ಚಿಂತಾತೀತವಿಶ್ರಾಂತಭ? 

ಚಿಂತಾ 

ಚಂಡಿ 

ಚಂಂಡೀ 

೫9 

ನಾನಾ, ಎಪಿ 

ಅ. ಶಕ ೧." 

ಅ, ಸ್ಟು. ೪೩ 

ಸೂ.ವಿ, ಬ್ಯ. ಏಣ 

ಅ, ಮುನ್ನ ೪-೧ 

ನಾನಾ, ಖಣ 

ನಾನಾ. ೩೪ 

ಅ, ಮನವು, ೪ 

ಅ. ಮೃಗ, ೦.೦ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೦ 

ನಾನಾ. ಪಿ 

ಆ, ಮೃಗ, ೧೦ 

ಅ. ಮೃಗ, ೧೦ 

ಅ. ಮನಮು, ೪೬ 

ಅ, ಸ್ಯ. ಓತಿ 

ಅ. ಭೊಬಮೆ, ೦೧ 

ಅ, ಮನು. ಫಿ 

ಅ. ಪುರ. ೩೪ 

ಅ. ಸ್ಟ, ೬೬ 
ಅ. ಸ್ಟ, ೧೬ 

ಅ: ಭೊನ, ೧೩ 

ಅ. ಸ್ಪು, ೬೭ 

ನಾನ ೯ 

ನೆಎನವಿ, 

ಅ. ವೃಘ್ಷಾ, ೧ 

ಆ, ಸ್ಪ. ೧೪ 

ನಾನಾ. ೯೪ 

ಅ, ಸ್ದಾ. ೭೧ 

ಅ, ಸ್ವ. ೭೧ 

ಅ, ಪುರ. ಎಂ 

ಅ, ವೃಥಾ. ಎಂಪಿ 

ಅ, ಪುರ. ೩೧ 
ಅ, ವೃಕ್ಷಾ. ೧ 

ಅ. ವೃಥಾ. ೧೬ 

ಅ, ಕಾ. ಪ್ರ, 9 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಣ 

ಅಸಲಿ, ೧೬ 

ಅ, ಮನು, ೪” 
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ಛ 
ಛಗ ಅ, ಪಶು, 

ಛಗಳೆಕ ಅ. ಪಶು. 
ಛತ್ರ) ಅ. ಮನು, 
ಛದ ಅ. ವನೆ 

32 ಅ ಮೃಗ. 

ಛೆದನೆ ಆಅ, ವನ 
ಛೆದಿ (ಯುಂ) ಅ. ಪುರೆ 

ಛದಿಸರ್ಯಂತಂ ಅ. ಫುರ, 
ಛೆದ್ದ ಸಾವಿ ವ್ಯ. 
ಛೆದ್ದಾರ್ಥ ಸಾವಿ ಬ್ಯ. 

ಛನ್ನ ಸಾ, ವಿ. ಣ, 
ಛಾಗ ಅ, ಪಶು, 
ಛಾತ್ರ ಅ, ಮುನು 
ಛಾದಿತ ಸಾ,ವಿ.ಣ 
ಛಿತ ನಾ, ವಿ. 
ಛಿದ್ರ ಅ. ಸಂ 

ಛಿನ್ನ್ನ ಸಾ.ವಿಣ 

ಛಿನ್ನರುಹ ಅ, ವೃಥಾ 

ಛುರಿಕಾದಿ ಅ, ಸಮ 

ಛೇಕ ನಾ.ವ್ಮಿಣ 
ಛೇದನ ಸೋ, ವಿ, ವ್ಯ. 

ಛಂದಂ ಅ. ಸ್ನ. 

ಜ 
ಜಿ ಅ, ಮೆನು, 

ಜಗ ಅ. ಸಂ. 

ಜಗತಿ ಅ, ಭೂ, 
ಜಗ (ವಂ) ನಾನಾ, 
ಜಗರ ಅ, ಸಮ, 
ಜ ಅ, ಧಾನ್ಯ, 
ಜಠಶುನ ಆ. ದೇಹಂ, 

ಜಳುನ ನಿತಂಬಾಖ್ಯೆಗಳ್ ನಾನಾ, 

ಬಭುನಾಂಶುಗ್ರಂಥಿ ಅ. ಮೆಮು. 

ಜಟಲೆ ಅ, ವೃತ್ತಾ, 

ಜಟಾಳಿ ಆ. ಮನಂ, 
(ಪೃಥು) ಜಟಾಧರ ಆ. 
ಜಟಾ (ಹ್ಹಯೆಂ) ಅ. ದೇಹಾ. 
ಜಟಾಭಿಧಾನಂ ಅ. ವನ. 
ಜಠರ ಅ. ದೇಹಾ. 
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ಜಯಂತೆ ಅ. ಸ್ಟ, ೩೬ ಜಾತೋಬ್ಜ್ಬಳತಾರಕ 
ಜರಠೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೫ (ನಭಂ) 
ಜರಣಕ ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೩೨ | ಹೌತೋಷ 
ರದ್ಲವ ಆ. ಪಶು. ೨ ಜಾದು (ತೆದ್ಭ) 

ಜರಾಯು ಅ, ಮೆಮು. ೧೫ ಜಾನು (ಸಮಾಹ್ವಂಗಳ್) 
ಜರಾಯುಜ ಅ.ಸಂ. ೪ ಜಾಪಕ 

ಜರಾರ್ದಿತ ಅ. ಮನು. ೨೩ ಜಾಮಾತೃ 

ಜಲ ಅ. ಸಲಿ. ಎ ಜೀವು 

ಜಲದ ಅ, ಸ್ನ. RV ಜಾಯಾಜೀವ 

ಜಲಧರ (ನಾಮಂ) ಅ. ವೃಷ್ಷಾೂ. ಎ೪ ಜಾಯು 

ಜಲನಿಧಿ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಯೆ 

ಜಲಪ್ರವಾಹ (ಮುಂ) ನಾನಾ. ೫೧ ಜಾರ 

ಜಲರಹಿತಮಹಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, ೪೩ ಜಾರಜಾತ 
ಜಲಲವ ಅ. ಸಲಿ. ೧೪ ಜಾರೆ 
ಜಲೂಕಿಕೆ ಅಸು ೪೯ ಜಾಲ 

ಜಲ್ಬಾಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೩ ಜಾಲಿಕ 
ಜವನಿಕೆ ಅ, ಪುರ. ೩ ಜೀಲಿನಿ 

ಜವ (ನುಂ) ನಾನೂ. ೩ ಜಾಲ 
ಜವ(ನೊಳ್) ನಾನಾ. ೧೦೩ ಜಾಹಕ 
ಜವ (ವರಂ) ನಾನಾ. ೫೧ ಜಾಹ್ನವಿ 
ಜವ ಸೌ. ಖವಿ.ಣ, ೨೦೦ ಜಾಳ 

ಜವಂಜವ ಅ. ಸಂ. ಎ ಚ್ಟ 

ಜಳದ ಆ ವೃಥ. ಎಪಿ 39 

ಜಳೆಕಾಕ ಅ. ಮಗ, ೧೪ ಜಾಳಕ್ (ಮುಖಂ) 
ಜಳಜಾಕ್ನ ನಾನಾ. ೬ ಜಾಳಿಕ 
ಜಳನೀಳಿಕೆ ಅ, ಸಲಿ. ೧ ಜಿಗುಳೆ (ದೇ) 
ಜಳಬಹುಳೆ (0) ಅ, ಭೂ, ೫ ಜಿತಕಾ8 
ಜಳರಂಕು ಅ, ಮೃಗ, ೧೩ ಜಿತಾಜಿ 
ಜಳವ್ಯಾಳ ಅ. ಸೆಂ, ೯ ಜಿನ (ರ್) 

ಜಳೂಕ ಅ, ಸೆಲ್ಫಿ ೪ ಜಿನೇಶ್ದರ 

ಜಾಣ (ದೇ) ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೨೫ ಜಿನೋದಾಹರಣಂ 

ಜಾತಕ”ತೂಹಲ(ಕಂ) ನಾನಾ. ೫೪ ಜಿನೋದಿತ 
ಜಾತರೂಪ ಅ. ಹಾಲಾ. «ಆ ಜಿರೀಷ 

ಜಾತವೇದನೆಂ ಅ. ಸ್ಟ. ೩೯ ಜಿಮ್ಸು 

ಜಾತಾಪತೆ ಅ. ಮನು ೧೬ ಜಿಹ್ನೆ 

ಜಾತಾಭ್ರ ಸ. ವಿ. ಣ, ೭೧ ಜಿಂಹಂ 

ಜಾತಿ ನಾನಾ, ೭ಎ ಜೀನ 

ತಿ ಅ. ವೃಥಾ. ೩೪ ಜೀನತೂತ 

ಜಾತಿಪತ್ರ ಅ. ಭೂವೆ. ೧೧ ಜೀಮೂತ (ನಾವಂ) 
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| ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಈ 

ಅ, ಪಶು. ೫ 

ಅ, ಕಾಲಾ, ೪೯ 

ಅ, ದೇಹಾ, ೩ 

ಅ. ಭೊಬ. ೧೧ 

ಅ, ಮನು ಎಂ 

ನಾನಾ, ಲೂ” 

ಅ ಮನಂ, ೩೪ 

ಅ, ದೇಹಾ, ೪. 

ಅ. ಮೆಮು. ೩ 

ಅ, ಮನು, ಎಂಜಿ 

ಅ, ಮನೆ, ಎಜೆ 

ಅ, ಮನಂ. ೪ 

ನಾನಲ. ೭೩೩ 

ಅ, ಮನಂ, ೭ 

ಅ, ವೃಕ. ೦೧ 

ಅ, ಮನು, ೭ 

ಅ. ಮೈ ಗ. ಇ 

ಅ. ಸ... ೫೬ 

ಅ, ಪುರ, ೧೧ 

ನಾನಾ. ೩೪ 

ಅ, ಪುರ. ೩೫ 

ಅ. ವನ, ೪ 

ಅ, ಮನು, ಳಿ 

ಅ, ಸಲಿ, ೪ 

ಅ, ಸಮ, ೫ 
ಅ, ಸಮು, ೫ 

ನನ, ಎಂ 

ಅ, ಸ್ಟು. ಜೊ 

ಅ. ಭೊಬೆ, ೩೫ 

ಅ, ೯ 

ಅ, ಪುರ, ೩೦ 

ಆ, ಸ್ನ. ೩೩ 

ಅ. ದೇಹಾ, ೧೫ 

ಸಾ, ವಿ.ಣ, ಆ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪ 

ಆ, ಸ್ನ. XY 

ನಾನಾ, ಪಿ 
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ಜೀರಕ ಅ. ನೃಠಾ. 

ಜೀರ್ಣ ಸಾ. ವಿ. ಇ. 
ಸ ಅ, ಮೆನು. 
ಸ್ಯ ಅ, ಭೊಬೆ, 

ಜೀವೆ ಅ. ಸ್ಟ. 
ಜೀವನ ಅ. ಸಲಿ. 

ಶ್ಯ ನಾನಾ. 

೨ ನಾನಾ 

ಜೀವಂಜೀವಕ ಅ, ಮೃಗ 
ಜೀವಧನ ಅ, ಪಶು, 

ಜೀವನಿಕಾಯಂ ಅ. ಸಂ 

ಜೀವಿಕೆ ಅ. ಮನು 
ಜೀಜಿ ಅ, ಸಮ. 

ಜೀವಿತವ ನಾನಾ. 
ಜೇನನೊಲ (ದೇ) ಅ. ಮಗ. 
ಜೇಮನ ಅ. ಧಾನ್ಯ 

ಜೈವಾತ ಕ್ತ ನಾನಾ, 

ಜೋಳೆ (ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ, 
ಜಂಗಮ ಅ, ಸಂ. 
ಜಂಘಭಾಳಾ (ಖಂ) ಸೌ. ವಿ. ೧, 
ಒಂಪೆ ಅ, ದೇಹಾ 

ಜಂತು ಅ, ಸಂ. 

ಜಂಬಾಳ ಅ ಸಲಿ, 
ಜಂಬಾಳಜ ಅ, ಸಲಿ. 

ಜಂಬೀರ ಅ. ವೃಷ 
ಜಂಬುಕ ಅ. ಮೃಗ 

ಪ್ರ 

ಜಂಬೂ (ನಾಮಂ) ಆ ವೃೃಪ್ತಾ, 
ಜಂಭೆದ್ದಿಬ್ಚ ಅ, ಸ್ನ. 

ಜಾಂಗಲ (ಮುಂ) ನಾನಾ. 
ಜಾಂಗಲಾ (ಖ್ಯ 0) ಅ, ದೇಹಾ. 
ಜಿಂಗಳೆ ಅ. ಭೂ 
ಜಾಂಗುಲಿಕ ಅ. ಸಂ. 

ಜಾಂಬೂನದ ಅ, ಕಾಲ2ಶ., 

ಜಿಂಗಿ ಅ, ವ ಎಶ. 
ಜ್ಜ ಅ, ಸೊ. 
ವ ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಜ್ಜ್ಮಪ್ತ ಸಾ. ವಿ. ೧, 
ಜ್ಞತಿ ಅ. ಮನು, 
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೩೩ 

೪೩ 
ಎಶ 
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೭೩ 
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ಎಂಶಿಿ 

೦೧ 

೧೪ 
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೬.೧0 

೧೩ 

ರ 

0೪ 

ಪ್ತಿ 

೯ 

೧ 

ಜ್ಞಾಕಿತ್ತು ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೩೦ 
ಜ್ಞಾತೇಯ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೩೦ 
ಜ್ಞಾನ ಅ. ಸೆಂ. ೧೪ 
ಜ್ಞಾನಯೋನಿಯತ್ಕೊ ಸವಾಖ್ಯಂ ನುನಾ, «೦ 
ಜ್ಞಾವಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪% 
ಜ್ಯಾ (ನಾಮಂ) ಅ, ಸಮ, ೧೭ 
ಜನ (ವಚನಂ) ನಾನಾ. ೭೦ 
ಜ್ಯಾಯ ಅ, ಮೆಮು, ೧೯ 

ವ್ಯವ ಅ, ಮನೆ. ೧೯ 
ಜ್ಯೋತಿ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೪ 
ಸತಿ ಗಣ ಅ. ಮೃಗ. ಎ 
ಬ್ಯೋತಾ(ವ್ಯ ವ್ಯಪದೇಶಂಗಳ್) ಅ,ಸ್ವ. ೭೧ 
ಜ್ಯೋತಿಷ. ಅ. ಮೆಮು. ೫೬ 

ಜ್ದರ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೩ 

ಜ್ಹಾಲನ ನಾನಾ, ೬ 

ಜಿತ್ಹಾಲಿ ಅ. ಸ್ಹ. ೩೯ 
ಜ್ಬೂಲೆ ಅ. ಸ್ಟು. ೪೦ 

ಜಿನ್ಬಾಲೆಕಣಂ ? ಅ, ಸ್ನ. ೪೦ 

ರು 
* ರುಡಿತಿ ಸಾ. ವಿ, ೧೩ 
ರುನ್ಲೀಕಾ ಅ, ಮು ಸಗ ಎಂಪಿ 

ರುವ ಅ, ಸ ೫ 
ರುಾತ್ವಾರ ಅ. ಭೂಮ, ೪ಂ 
ರೋಜ ನಾನಾ. ೧೦೯ 

ರುಂಕಾರ ಅ. ಭೊಬಿ, ೩೯ 
ರುಂರೂವಾತ ಅ, ಸ್ವ. ಳೇ 

ಟಿ 

ಬಂಕ ಅ, ಪುರ. ೩೬ 
ಬಂಕಾರ ಅ, ಭೂವೆ, ೩೯ 

ಹ 

ಡಾಮಂರೆ ಅ. ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೧ 
ಡೀನ ಅ. ಮಗ. ೧೧ ಸ ೪ 
ಡೊನಣೆಗಳ್ (ಬೀ) ಆ. ಸಮ, ೧೯ 
ಡೋಲಾಹ್ಹಾಂ ಅ. ಸಮ. ೪೦ 
ಡೆಂಭೆ ಸಾ ವಿ, ಬ್ಯ. ೧೪ 
ಡಾಂಭಿಕ (ನುಂ) ನಾನಾ. ೩೩ 
ಡಿಂಡಿಮಾಭಿಧಾನ ಅ. ಭಾನ, ೬ 
ಡಿಂಡೀರ ಅ. ಸಲಿ. ೪ 



ಪರಿಕಿಬ್ಮಂ 188 

ಡಿಂಬ ಅ. ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೧ ತದಧ್ಯಕ್ಷ ಅ, ಮನು, ೪ಂ 

ಸ ಅ, ಮನು, ೧೫ ತದನುವಿಧಾಯಿ ನಾ.ವಿ.ಣ, ೩೬ 
ಡೆಂಂಡುಭೆ ಅ. ಸಂ. ೯ ತದ (ರ್) ನಾನಾ. ೯ಎ 

ಢ ತದವಿಹಂಗಿಕೆ? ಅ. ವುರ. ೩% 
ಢುಲಿ ಅ, ಸಲಿ, ೩ ತೆದಸ್ಲಾ )ಂತರದೊಳ್ ಅ, ಸಮು. ೧೪ 

ತ ತದಾತನ ಅ. ಕಾ, ೧೯೧ 

ತಕ್ಕ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೧೧ ತಬಾತ್ಸು ಅ, ಕನಿ, ೧೪ 

ತಕ್ರ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧ ತದಾಭ ಸೌೊ.ವಿಣ ೩೬ 
ತೆಫ್ಲಕಾ (ಭಿಧಾನಂ) ಅ. ಮನು. ೭೩ ತದೀಯಸಂಹತಿ ಆ. ಸಲಿ. 0೩ 
ತಹ್ಷೇಣೀ (ನಾಮಂ) ಅ, ಪುರ. ೩೬ | ತೆಮುದ್ಧವರ್ಕಳ್ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೩೦ 
ತಗರಸಂಜ್ಞಿತ ಅ. ವೃಥಾ. ೩೫ | ಕೆದುಪಮಂ ನೊವಿಣ ೩೬ 

ತಗಸಿ (ದೇ) ಅ. ವೃಥಾ. ೦೧ ತದುವಾಂತ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೫ 

ತಚ್ಚ್ಮಾಳಿಪ್ರಭೃತಿಮಹಾಧಾ) ತದಂಡ ಅ. ಮೃಗ, ೧೧ 

ನಿ ಛಿ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಗಾದ ಅ, ಭೂ, ೬ ತದ್ಗಂಭೀರಾರಾವ ಅ. ಮೃಗ. ೦೩ 

ವಖಿಚಿತಂ ಹ್ಲೇತೃಂ ತದು (ಕದ್ರು? ಅ. ಪುರ. ೩೩ 
ತಟ ಅ, ಕಾಲಾ, ೨ ತದ್ದಾದನ ಅ. ಭೊನು. ೪ 
ತ ಅ. ಸಲಿ. ೧೩ ತದ್ದಿ ಕಾಸ ಅ, ನನ. ೧೦ 

ತಟಿತ್ ಆ. ಸಂ. ೫೯ ತದೀಸಂಸ್ಸಿಮಿತತ್ಸವ 

ತಟಾಕ ಅ. ಚ ೧೫ ಸ್ರ ಭಾನ ಬಟ ಜು 
ತಣಿವು (ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೩ ತದ್ದೀತಯಕ್ಕ್ಂಪೆನರಕ್ಕುಂ ಅ. ಸಮ, ೩೩ 
ತತ ನಾನಾ, ೧೧೯ ತದ್ದಿಶೇನಕಂ ಅ, ಸಮ. ೧೩ 
ಚ್ಟ ಅ, ಭೂನ 02 ತದ್ದಿಳಾಸಕೇಳೀನಿಳಯ ಅ. ಮೃಗ. ಎಂ 

ತಕ್ಷಣ (ವರಂ) ನಾನಾ, ೭೩ ತನಯ ಅ. ಮೆನು. ೧೩ 

ತತಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 0೩ ತನು ಅ. ದೇಹಾ, ೧ 

ತತ್ಕರ್ಮ ಅ, ಮೆನು. ೬೭ ಚ್ದ ಸೌ.ವಿಣ ೩೯ 

ತತ್ಕಾಲ ಅ, ೫2, ೧೬೧ ತನುಜನ್ಯ ಅ. ಮನು, ೧೬ 

ತೆತೃರದೊಳ ಆ. ದೇಹೂ. ೧೯ ತನುಮನ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೫ 
ತತ್ತುತಿ ಅ, ಮೆನು. ೦೫ ತನೂಬೆ ಅ. ಮನು, ೧೭ 

ತತ್ತಿ (ದೇ) ಅ, ಮೃಗ, ೧೧ ತನೂಭನ ಅ. ಮೆನೆ. ೧೩ 

ತತ್ತ )ಯೆಂ ಅ. ಸಮೆ. ೪ ತನೂರುಹ ಅ. ದೇಹಾ, ೨ 

ತತ್ತ ೨ಯ್ಯಾಯತ್ತ ಅ, ದೇಹಾ. 4 ¥) ಅ. ಮಗ. ೧೦ 

(ಅತೀವ) ತತ್ಪರೆ ತಪ ಅ. ₹೨. ೧೨ 

ತತ್ವ ಭವ ಆಅ, ಪುರ, ಎ ತಬಾ(ಹ್ಹಯಂ) ಆ. 53. ೧೩ 

ತತ್ಸೂತಿ ಕಾನಿಕಾಯ ಅ, ಮೆಮೆ. ೧೬ ತಪನ ಅ. ಸ್ಪ. ೬೪ 

ತಥಾಗತ ಅ. ಸ್ಪ. ೧೦ ತಪನೀಯ ಅ. ಕಾಲಾ, ೬ 

ತ ಅ. ಭೊನ. ೩೩ |) ತಪನೀಯರೂಪ್ಯಯುಗ | 
ತದಂಗುಲಿಗಳೊಳಾದಸಂಧಿ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೧ ದೊಳ್ | ಕತಾ ಜಾ 
ತದರ್ಧ ಅ. ಭೂಬೆ, ೩ ತಸ ಅ. ಕಾ. ಎಂ 

ತತ್ಸತವಾದಂದು ಅ, ದೇಹಾ, ೩೭ ತಪಸ್ಪಿ ನಾನಾ, ೧೧೫ 
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ತಪಸ್ಜಿನಿ ಅಆ, ವ ಎಪೊ. ೦. ತಲ್ಪ ನಾನಾ. ಒಂ 

ತಬ (ಪಿ) ಅ. ಸ್ವ. ಆಳ ತವಂಗ ಅ. ಪುರ. ಎ೬ 

ತಮ ಅ, ಸ್ನ. ಓಡಿ ತಸ್ಕರ ಅ. ಮೆಮು. ೪" 

A ಆ.ಸ್ಟ. ೭೫ ತಳ (ನಂ) ಅ. ವೃಥಾ. ೪ 

ಟಿ ನಾನಾ. ೯೯ ತಳ (ನಾಮೆಂ) ನಾನಾ, ೯೪ 
ತನುಗವಸಾನಂ ಚ ಮಾ ತು ತೆಬ್ಬಲ್ (ದೇ) ಅ. ಶಾಲಾ, ೦ 

ವಾಕಮಪ್ಪುವು ತಾಟಂಕ ಆ. ಭೊಬ್ನ. ಎ 
ತನ್ಮೂ (ದೇ) ಅ. ಮೆಮೆ. ೧೯ ತಾಪನ (ಭೊಜಂ) ಅ. ವೃಕ. ೧೩ 
ತನಾಳ ಅ, ವೃಥಾ. ೪ ತಾಪಿಚ್ಛ ಅ. ವೃಥ. ೪ 
ತಮಾಳಪತ್ರ ಅ. ಭೂಮ. ೯ ತಾಮಪ್ರನೃಸ್ಥಿ (ಯುಂ? ನಾನಾ, ಓರ 
ತಖಂ ಅ. ₹೨. ಹ ತಾಮರಸ ಅ. ಸಲಿ. ೧೯ 

ತಮಿಸ್ರೆ ಅ. ಸ್ಥ. ೬೩ ತಾಮ್ರಕ ಅ. ಕಲಾ, ೯ 
ತಮಿಸ್ರೆ ಅ. ಕಾ, ಬೆ ತಾಮಚೂಡಾ (ಭಿಖ್ಯಂ) ಅ. ಮಗ್ಗ ಎಳ 
ತಮೋ (ಭಿಖ್ಯಾನಂ) ನಾನೂ, ೪೭ ತಾಮುಪರ್ಣಿ ಅ, ಸ್ನ. ೫೧ 

ತಮೋವೈರಿ ಅ. ಸ್ಟೆ. ಓಳೆ | ತಾಯ್ (ಜಿಲ ಅ, ಮೆನು. ೧೩ 
ತರಕ್ಷು ಅ. ಮೈಗೆ. ೧ ತಾಯತಂದೆ (ದ) ಅ, ಮುನು, .ಂ೧ 
ತರಣಿ ನಾನಾ. ೧೭ ತಾರಕ ಅ. ಸ್ಪ. ೭೪ 

ಕ ಅ. ಸ್ಟ. ಓಳ ತಾರಕರಿಪು ಅ. ಸ್ಪ. ೧೪ 
ಚ ಅ. ಸಲಿ, ೧೦ ತಾರಕಾರಠಾತಿ (ಯಂತೆ) ನಾನಾ. ೧೩೬ 

ತರಳೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬೦ ತಾರಕಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೩೧ 

ಸ ನಾನಾ. 2೩ ತಾರಗೆ ಅನ್ನು. ೬೪ 

ತರು ಅ. ವನ. ೧ ತಾರಾಕೃತಿ ಅ. ಭೂಮ, ೪ 

ತರುಣ ಅ. ಮೆಮೆ. ೩ ತಾರಾಧೀಶ ಅ. ಸ್ಟ. ೬೩೭ 

ತಿ ನಾನೂ, ೧೭ ತಾರಾಧಿನಾಥ (ನುಂ) ನಾನಾ. ೪ 

ತರುಣಪಶು ಅ. ಪಶು. ೧೨೦ ತಾರೆ ಅ, ನು. ಶ್ರ 

ತರುಣತ್ಸಣ ಅ. ವೃಥ. ೩೪ ತಾರ ನಾನಾ, ಖಿ 

ತರು (ವಿಂ) ನಾನಾ, ೫೯ ಖಿ ಅ. ಕಾಲಾ, ೪ 
ತರಂಗ ಅ. ಸಲಿ, ೩ ಜಿ ಅ. ಭೊನ., ೩೦ 

ತರಂಗಿಣೀ ಅ. ಸಲಿ. ೧೧ ತಾ ಣ್ಯ ಅ. ನೆಮ. 0೨ 
ತರ್ಕ ಅ.ಸಂ. ೧೩ ಈ ಅ. ಸ್ಟ. ೨೦೯ 

>» ನಲನೂ. ಒಂ ತಾಅವೆಜಾದುದು (ದೇ) ನಂ, ವಿ. ವ್ಯ. ೩೩ 
ತರ್ಜನಿ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೧ ತಾವರೆ (ಗಂ) ಸಾನಾ, ೪೬ 

(ಅಂಗುನ್ಮಕ್ಕೆ) ತರ್ಜನಿ ES ಸ ತಾಳೆ (ಮುಂ) ಅ. ವೃಥಾ. ೪ 
ಯಿನಳೆಯೆ ಚ ಅ. ವೃಥ. ೧೯ 

ತರ್ಣಕ ಅ, ಪಶು. ೫ (ಕೋಲ?) ಅ. ವೃಥಾ. ೧೯ 
ತರ್ಪಣ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೭ ತಾಳೆದ್ರುಮ ಅ. ವೃಷಾ. ೧೯ 
ತರ್ಮೇ ಅ. ಧಾನ್ಯ. Ve ತಾಳದಸಮಂ ಅ. ಭೂವು, ೦ 
ತಲೆಯೆಲು (ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ, ೧೯ ತಾಳಪತ್ರ ಅ. ಭೂವೆ. _ 
ತಲೆರೋಮ ಅ. ದೇಹಾ, 0೦ ತಾಳಲಘ್ರ ಅ. ಸ್ಟ. ಎ೫೪ 
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9 ಸ್ನ. 

ಅ. ವೃತಾ. 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. 
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ಅ. ಸಲಿ, 

ಅ. ಸ್ಪ. 

ಲು; ಸ್ನ. 

(3 ಸ್ಟ. 

ಅ. ಕಾಲಾ. 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಅ, ಭನ ನ್ಯ. 

ಅ. ಸಮ, 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. 

ನಾನಾ. 

ಅ. ಸಮ, 
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ಏಡಿ 

೧ 

೧೩೬ 

DO 

OV 

೦ 

೯ 

೮೩ 

೧.೧ 

1885 

ತುರಂಗ ಅ. ಸವಮ, ಎ6೨ 
ತುರಂಗಮ ಅ. ಸವ, ಎ೦ 

ತುರಂಗಮಶಾಲಿ ಅ. ಪುರ, ಎಂಂ 
ತುರಂಗಮಾರೋಹ ಅ, ಸಮ, ಎ೧ 
ತುರಾಷಾಟ್ (ಸಾಹಂ) ಅ. ಸ್ಹ. ೩೩ 
ತುರ್ಯಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೭೦ 
(ಆ) ತುರ್ಯ ಜಾತಿ ಅ. ಮೆಮೆ. ೭೧ 

ತುರ್ಯಾಂಶ ನಾನಾ. ಎಂ 

ತುಜಯುಚೆ (ದೇ) ಅ, ವೃಕಾ. ೧ 
ತುಲ್ಯಾರ್ಥಂಗಳ್ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೬ 

ತುವರ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೫ 

ತುವರಿ ಅ ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ತುನೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ಎಲಿ 

ತುಮವ್ನಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, 2೫೪ 

ತುಮಾೂರ ಅ. ಸು. ಕ್ 

ತುವಾರಕರ ಅ. ಸ್ಟ, ೬೪ 
ತುಹಿನ ಅ, ಸು. ಕ. ರ್ಯ” 

ತುಹಿನಕರ ಅ, ಸ್ನ. év- 

ತುಳೆನಾ ಆ. ವೃತಾ. ಎ೫ 

ತುಳಾ ಕೋಟ ಅ. ಭೊಮ, ೩ 

ತುಥಾ (ಭಿಧಾನಂ) ನಾನಾ, ೯೫ 

ತುಥೆ ನಾನಾ, ೯೫ 

ತೂಣೀರ ಸಮ. ೧೯ 

ತೂಬರ ಅ, ಪಶು. ೧೨ 

ತೂರ್ಣ ನಾ.ವಿ.ಣ, ಳೆ 

ತೂಪ್ಶ್ಯೀಂ ನಾನಾ, ೧೦೯ 

(ಸಮಸ್ತ ) ತ್ರ ತ.ಣ ವೃ ಸ್ಲಂ. av 

ತ್ಛ ೧ಹುಟ ಅ. ಪುರ. ೯ 

ತ್ರೈಧಿನ ಅ, ಧಾವ್ಗೆ, ೧೯ 

ತೃಣಮಿಹೀರುಹಂ (ಗಳ್) ಅ. ವೃಥಾ. ೧೯ 

ತೃಪಾ ಅ, ಧಾನ್ಯ, Va 

ತೃಮ್ಸಾ ಅ. ಧಾನ್ಯ. Va 

ತೆನೆ (ದೀ) ಅ, ಪಶು, ೪- 

ತೆಬ್ಯಿಕ್ತಿಯಿಂದೆ ? ಅ, ಹಾಂ, ಪ್ರ. ೪ 

ತೆಳುಗಲ (ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೪ 

ತೇಗಿನೆವುರಂ (ದೇ) ವೃಶ್ಷಾ. ೧೬ 
ತೇಜಂ ಅ. ಸ್ಟ, ೬೫ 

ತೇಜ (ಮುಖಂ) ನಾನಾ. ಎಳಿ 

ತೇಜ (ಸ್ಲು )) ಸಾ.ವಿೀನ್ನ ೪ 
264-134 
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ತೇಜಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ರ್ಳ ತುಂಡಿ ಅ. ವೃೈಕ್ಷಾ. ೯ 
ತೇಜಿತಾರ್ಥಂ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೯ ತುಂದಿಲ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೬ 

ತೈಲೀನ ಆ, ಭೂ, ೬ ತುಂಬಿ (ಯೊಳ್) (ದೇ) ಅ. ಭೂಮ, ೩೯ 

ತೊಡೆವು (ದೇ) ಅ. ಭೊಬೆ. ೧ ತುಂಬೀ (ನಾಮೆಂ) ಅ. ವೃಷ್ಷಾ. 0೧ 

ತೊಡೆ (ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ, ೩ ತುಂಬುರು ಅ. ವೃಥಾ. ೧೦ 

ತೊಡಂದೆ (ದೇ) ಆಅ, ವನ್ನ. ೪ ತೊಂಡೆ (ದೇ) ಅ. ವೃಹ್ಷಾ. ೯ 

ತೊಲಿ (ದೇ) ಅ. ಸಲಿ, ೧೧ ತ್ಯಕ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೭ 
ತೋಯ ಅ.ಸ. ಎ ತ್ರಐ (ಪ್ರ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೧೯ 

ತೋರಣ ಅ, ಪುರ. ೧೬ ತ್ರಪಾಹ್ಟಯ ಸಾ. ವಿ.ಪ್ಯ ೧೯ 

ತೋಕ್ೆ ಅ, ಮನಂ, ೧೭ ತ್ರಪು ನಾನಾ. ೩೦ 

ತೋಲ್ (ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ, ಎ೪ ಸ ಅ. ಹಾಲಾ, ೯ 

ತೋಬ್ಲ್ವಳೆಮನದ (ಸು ತ್ರಯಿ ಅ.ಸ್ಹು. ೧೨ 
ನಕು ಹ )} ನಿನ ತಸ ಅ. ನೆಂ. ೦ 

ತೋತ್ರ ಅ, ಮೆಮೆ. ೬೯ ತ್ರಸ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎ೨ 

ತೆ ಅ. ಸಮ, ೩೫ ತ್ರಾಣ ' ಸಾ. ವಿ,ಣ, ೪೩ 
ತಂಡೆಲ ಆ. ಧಾನ್ಯ. 6 ತ್ರಾತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೩ 

ತಂಡುಳೀಯಕ್ ಅ. ವೃಥಾ. ಎ೪ ತ್ರಾಸ ನಾ. ವಿ.ಪ್ಯಃ ೫ 

ತಂತು ಅ. ಮನು, ೪೩ ತ್ರಿಣೇತ್ರ ಅ. ನ್ನು. ೧೩ 

ತಂತುಚಿತ ಅ. ಭೊಮ, ೧೯ ತ್ರಿದಶ (ರ್) ಅ. ಎಸ. ೩೧ 

ತೆಂತುವನಯೆಂ (ಗೆ) ಅ. ಮೆಮು. ೪೭ ತ್ರಿದಿವ ಅ, ಸ್ನ. ೩೦ 

ತಂತ್ರ ಅ. ದೇಹಾ, ೪. ತ್ರಿದಿವಾಪರಲೋ ಕವಾಚಕ ನಾನಾ, ೧೧೧ 

ತಂತ್ರವೇದಿ ಅ. ದೇಹಾ. ೪. ತ್ರಿನವಯುತ ಅ. ಭೂಮ. ೪ 

ತಂತ್ರಜ್ಞಿ? ಅ, ಮೆನು. 2೬ pe ಅ, ಸ. ೧೩ 

ಶೆಂತಿ.ಯೊಳೆನಿತ ತಿಯಾಮೆ ಅ. ಈ, ಇಬ 

ವ | ಅ. ಭೂಸ್ನ ಎ೫ ತ್ರಕೋಕಗುರು ಅ, ಸ್ಪ. ೪ 

ತಂತ್ರಿ ಅ. ಪುರೆ. ೩೫ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೨.೦ 
ಲ್ಯ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ, ೦.೨ ತ್ರಿವಿವ್ಮಪ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೦ 

ತಂದೆ (ದೇ) ಅ. ಮೆಮೆ ೧೭ ತ್ರಿಂಕಟಾಹ್ಹಯ ಅ, ದೇಹಾ, ೨೫% 

ತಂದೆಗಂ (ದೇ) ಅ, ಮೆಮೆ. ೦ ತ್ರುಟ ಸಾ.ವಿೀಣ ೫೬ 

ತಂದೆಯತಂದೆ (ದೆ) ಅ, ಮನು, 0೧ ತೆ ್ರೇತಾಗ್ನಿ ಅ, ಮೆನು. ೪೧ 

ತಾಂಡೆವಾ (ಖ್ಯಂ) ಅ. ಭೂಜಬ ೦೩ ತ್ರೇತ ನಾನಾ. ೧೨೬ 

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅ. ಭೊಮ, ಎ೧೭ ತ್ರೋಟ ಅ ಮೃಗ. ೧೦ 

ತಾಂಬೂಳಿಕೆ ಅ. ವೃಷ್ಣೂ. ೩ ತ್ಹುಕ್ಕೃ್ಷಂರಸನೆ ಕಿವಿಮೂಗು ಅ. ದೇಹಾ, 0೩ 

ತಿಂತ್ರಿಣಿ ಅ, ವೃಕ. ೧೬ ತ್ಹುಕ್ಸಮುದ್ಭವೆ ಅ. ಭೊಬೆ. ಎಳ 

ತಿಂದುಕ ಅ. ವೃಹ್ಷಾ. ೧೦ ತ್ಹುಕ್ಸ್ಯಾರ ಅ. ವೃತ್ತ, ೧ 

ತುಂಗ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೭ ತ್ಹುಗಾಹ್ಹುಯ ಅ. ದೇಹಾ. ಎಳ 

ತುಂಗತರಂಗ ಅ. ಸಲಿ. ೩ ತ್ಸುಚ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೬” 

ತುಂಡೆ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೫ ತ್ಹುರಮೋಾಣ ನಾನಾ. ೧ 

ಹ ಅ, ಮೃಗ, ೧೦ ತ್ಪುರಿತ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೩ 
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ತ್ವರಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪ ದರಿಮಂತ ಅ. ಕಲಾ, ೧ 

ತ್ಹರಿತೋಚಸ್ಮಾರಿತ ಆ. ಭೊಬೆ. ೩೧ ದರ್ದುರೆ ಆ, ಸಲಿ. ೪ 

ತ್ಹುಪ್ಟೃ ಅ. ಸ್ಟ. ೫೩ | ದರ್ಪ ಸಾ ವಿಪ್ಯ, ೬ 
4 ಅ. ಮುನು. ೭೩ | ದರ್ಪಕೆ ಅಸ್ಟು. ಎಂ 

ತ್ಸರು ಅ. ಸಮ. ಎಣ | (ಅ)ದರ್ಪಣ ಅ, ಪುರ, ೩ 

ದ | ದರ್ಭ ಅ. ವೃತ್ತ, ೩೭ 
ದಕ ಅ. ಸಲಿ, ೧ | ದರಿ ಅ, ಪುರ, ೩೩ 
ಅತ್ಯಂತ (ದಶ) ಸೂ.ವಿಣ ೬ ದರ್ವೀಕರ ಅ, ನಂ. ೩ 

ತ ನಾನಾ, ೬೨ | ದರ್ಶ ಅ, ಕ, 1% 

ದಷ್ಟಿಣ ನಾನಾ. ೬ ದರ್ಶನೀಯ ಸೂವಿಣ ಜಳ 

ದಶ್ಲಿಣ (ದೊಳ್) ನಾನಾ. ೧೭೩ ದಲೋನೀ ಅ. ವೃತ್ತ, ೨೯ 

ದಷ್ನಿಣ ವಿಭಾಗಂ ನೂ. ವಿ.ಪಖ್ಯ ಯ್ ದವ ನಾನಾ. ೧೬ 

ದದಿತ್ಸ ಅ. ವೃಥಾ, ೫ ಬಾ ನಾನಾ. ೧೬ 

ದದ್ರುಣ ಅ. ದೇಹಾ. ಒ- ದವಥು ಅ. ದೇಹಾ, ೩೦ 

ದಭ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೩ | ದಳು ಲ್ಕೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೯ 

ದಧಿಮಂಥ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೩ ದಶ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩೩ 

ದಧಿಸಕ್ಸು ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೩ ದಶಗುಣಂ(ಅಯುತಂ) ಸಾ.ವಿ ಣ. ೩೩ 

ದಧಿಸ್ಫಪ್ಕೃ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೩ | ದಶಸ್ಟು ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೩೩ 

ದನುಜರ ಗುರು ಅ. ಸ್ಟ... ೩೪ ದಶದಶ ಪೋೊ.ವಿಣ ೩೩ 
ದನುಜ (ರ್) "೨ ಸ್ದು. ೩೦ ದಶಬಳ ಅ, ನ್ನೂ. ೧೦ 

ದುನಜಾರಾತಿ ಅ,ಸ್ನೆ. ೦ ದಶಲಕ್ಷ ಗಾ.ವಿ.ಣ, ೩೩ 

ನಾನ್ನ, ೧೪ ದಶನ ಅ, ದೇಹೂ ೧೫ 

ದನುಜಾರಿಪ್ರಿಯೆ ಆ. ಸ್ಟ. ೨೬ ದಶಮೀಾಸ್ಟ ಅ. ಮುಮು. ೨೭ 

ದನುಬೇಂದ್ರನಿಕೇತಂ ಅ, ಸಂ. ೫ ದಶಶತ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ. ೩೩ 
ದಭ್ರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ನಿ | ದಶತತನೇತ್ರ ಅ, ನ್ನೂ, ೩೪ 

ದಮ್ಯ ಅ, ಪಶು. ೩ | ದಶಾರ್ಹ ತನಯ ಅ, ಸ್ಪು. Woy) 

ದಮಿತ ಸಂ, ವಿ.ಣ, ೫೧ . ದಸ್ಯು ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ದಯಿತ ಸಾ.ವಿಣ. ೯ | ೫» ಅ. ಮೆನು, ೪೧ 

ದಯಿತೆ ಅ, ಮೆಮು. ೫ | ದಸ್ರ್ರರ್ ಅ, ಸ್ವ. 2೫೩ 

ದಯೆ ಸಾವಿ, ಮೃ, ೧೯ | ದಹನ ಅ, ಸ್ಟ, ೩೯ 
ದರ ನಾನಾ, ೩೪ ದಹನಸಿತೀತರಪಕ್ಷ ನಾನಾ. ೧೧ 

೨೨ ಅ.ಭೊನೆ. ೩೧ | 5 ಅ, ವನ. ೫ 

»» ಅ, ಔ5ಂ. ೬ ») ಅ, ಸ್ನ. ೩೦ 

»» ಸೊ, ವಿ. ವ್ಯ. ೫ ದಳತ ಅ, ವನ, ೧೦ 

ee ae SNS ದಂಫ್ಲೋಾಯಂಿ ಅ, ಸ್ಪ, ೭೪ 
ಓಡಾರ್ಥ? ಜಸ ?್ಣ ದಾಡಿವಿು ಅ, ವೃಷ. ಐ 

ದರಪಳ ವ ಅ ಧಾನ್ಯ. ೧೧ ದಾತ ಸಾ.ವಿಣ ೪೯ 

ದರಿ ಅ. ಹಾಲಾ. ೩ ದಾತೃಧನಿಕ ಅ ಮೆಮು. ೬೬ 

ದರಿದ್ರ ಅ. ಮನು, ೬೬ ದಾತ್ರ ಅ, ಮನು, ೯ 
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ದಾಧಿಕ 

ದಾನೆ 

3) 

ದಾನ(ಮೆ) 

ದಾನವ(ನಾವಂಂ) 

ದಾನವ(ನುಂ) 

ದಾನಿ 

ದಾನಿಚೋಗಿ 

ಬಾಜೋದರ 

ದಾಮೋದರ 

ಬ್ರಿಯಸುತ } 
ದಾಮಂವಿರಾನಂ 

ದಾಯಾದ 

ದಾಯಾದ್ಯ 

ದಾರ 

ದಾಂರಂಕ್ 

ದಾರುಣ 

ದಾರುಹಸ್ತ್ಯ ಕ 

ದಾರಿಕೆ 

ದಾರ್ವೀ 

ದಾರದ 

ದಾರ್ಡ್ಯ 

ದಾವೆ 

ಬಾಶ(ನಾಮಂ) 

ದಾಸ 

ದಾಸವಣ (ದೇ) 

ದಾಸಿ 

ದಾಸೇಗಕ 

ದಾಸ್ಯ 

ದಿಕ"(ಕ್ಕೂ) 
ದಿಕೃತಿ (ಗಳ್) 
ದಿಗಿಭನಿವಹ 

ಗ್ದ 
ದಿತ 

ದಿತಿತನೂಭೆನ(ರ್) 

ದಿನ 

ದಿನಪತಿ(ಯುಂ) 

ದಿವ 

ದಿವ 

'ಪರಿಕಿನ್ಕೈಂ 

vo 

೭೧ 

೩೩ 

೯4೬ 

a 

ಓಂ 

ದಿವ 

ದಿವಸ 

ದಿವನಮುಖ 

ದಿವಸೇಂದ್ರ 

ದಿವಸೃತಿ 

*ದಿವಾ 

ದಿವಾತೀರ್ತಿ 

ದಿವಿಜಗಜ 

ದಿವಿಜತುರಂಗ 

ದಿವಿಜ(ರಂಂ) 

ದಿವಿಜಮಂತ್ರಿ 

ದಿವಿಜರೊಳಂ 

ದಿವಿಜಾಧಿವಾಸ(ವಯಂ) 

ದಿವೇಶ 

ದಿವೌಕಸರ್ 
ದಿವ್ಯವಿಶೇವ, 

ದಿವ 
ಟೆ 

)) 

ದಿಸ್ಲಿ 
ದೀಷಿತ 

ದೀಧಿತಿ 

) 

ದೀಧಿತಿ(ಯುಂ) 

ದೀಖ 

ದೀವಿ 

ದೀರ್ಶ್ಥ 

ದೀರ್ಥದರ್ಕಿ 

ದೀರ್ಥ ಸೂತ್ರ 

ದೀರ್ಫಿಕೆ 

ದೀವಿನಿರೋಬನಂ ಸಿಂ? 

ದು ಕೂಲ(ಮಖಂಂ) 

ದು 

ದುತ್ತೂರ 

ದುರಭಿಮಾನಿ 

ದುರಾಲಭೆ 

ದುರಿತ 

ದುರಿತ 

ದುರಿತಹರ 

ದುರಿತವಿತಾಕ 

ನಾನಾ, ೧೦೪ 
ಅ. ₹೨3. ೪ 

ಅ. ಕತ, ೪ 

ಅ, ಸ್ನ. ೬೪ 

ಅ, ಸ್ಟ, ೩೩ 
ಅ. ಕಾ. ೪ 

ನಾನಾ. ೬೧ 

ಅ, ಸ. ೩೭ 

ನಂನಲ. ೧೯ 

ಅ, ಸ್ವ. ೭೩ 
ನನಲ. ೧೦ 

ನನನ, ೦ 

ಅ. ಸ್ಟು. ೩೪ 

ಅ, ಸ್ನ. ೩೦ 

ನಾನೂ, ೧೦೦ 

ನಿಲಐನಲ. ಎ೯ 

ಅ. ಸ್ಟು, ಸಸಿ 

ನಾನಾ 2೭ 

ಅ. ಮೆಮೆ. ೩೩ 

ಅ, ನ್ನು. ೬೫ 

ನಾನಾ. ೧೦೪ 

ನೆಲನ, ಎಂಎಂ 

ಅ. ಸ್ಟ, ೬ 
ನಲನ) ಮ 

ಸಂ.ವಿ.ಣ್ದ. ೩೭ 

ಸಾ. ವ್ತಿಣ್ಮ ಎಂಡಿ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಅ, ಸಲ್ಮಿ ೧೫ 

ಅ. ಪುರ. ೩೭ 

ಅ, ಭೊಬೆ, ಎಳ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧ 

ಆ, ವೃತಾ, ೩೬ 

ಸಾ.ವಿಣ್ಭ ೧೪ 

ಅ, ವೃಥ. AH 

ನಾನಾ. ಎಂ” 

ಅ, ಸಂ. ೧.೦ 

ಅ, ಸ್ವ. Va 

ಅ ಸಂ. ೧೧ 
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ದುರೋದುರೋ(ವಾಖ್ಯ್ಯಾನಂ) ನಾನಾ ಳಳ 

ದುರ್ಗ 

ದುರ್ಗತಿ 

ದುರ್ಗತಿಕ 

ದುರ್ಗಮ ವಿಶಿನ 

ದುರ್ಗೆ 

ದುರ್ಣನ 

ದುರ್ದಿನ 

ದುರ್ಧ ರ(ಮಖಂ) 

ದುರ್ಮನೆ 

ದುರ್ಮುಖ 

ದುರ್ವಿಧ 

ದುಶ್ಚರಿತ 

ದುಶ್ಚ ನೆನೆ 

ದುಮ್ಸೆರ್ನು 

ದುಖ್ಯಗಜಿ 

ದುವ್ಯಫೀಡು? 

ಮಷ್ಯಾಶ್ನ 
ದುಹಿತ್ಛ 

ದೂತ 

ದೂದವಿ (ತದ್ದ ಮೈ) 

ದೂರ 

ದೂರಂಂತಿಕಾರ್ಥ ದೋೊಳ* 

ದೂರ್ಮಾ(ರ್ನೆ) 

ದೂ ವ್ಯ 

ದೂಸ 

ದೃಕ್ (ನಾವಂ) 

ದೃಢಾನುರಾಗ 
ದ್ದ ೈಬದಾ (ಖ್ಯ 0) 

ದೈನುದವಧರೇಕ 
ಇವಿ 

ವ್ಯಪೇತ(ನುಂ) 

Ue et eet 

ದೇವ 

ದೇವಕಿ 

ದೇವಕೀತನಯ 

ದೇವಖಾತ 

ನಾನಾ. ೪೨ 

ಅ. ಸಂ. ೧೧ 

ಅ. ಮನು. ೬೬ 

ನಾನೂ. ೪-೦ 

ಅ, ಸ್ನ. ೧೬ 

ನಾಂ. ಎಏವಿಣ ೧೧ 

ಅ. ಸ್ಪ, ೬೧ 

ನಾನಾ, ಎಕ 

ಸೌ.ವಿಣ ೩ 

ಸೌ.ವಿ.ಣ.. ೧೩೬ 

ಅ, ಮನಃ, ೬೬ 

ಅ, ಸಂ. ೧-೦ 

ಆ, ಸ್ನ. ೩೩ 

ಅ.ನಂ. ೧೨ 

ಅವಿ. ಸಮ. ೩೪ 

ಅ. ಕಂ, ಪ್ರ. ೧ 

ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಅ, ಸಮ, ೨೦೫ 

ಅ, ಮಮ. ೧೭ 

ಅ, ಮುನ ಜಳ 

ಅ. ಮುನ್ನು ೩ 

ಸತ್ತಿ ಬಣ. &೬ಳ್ಕ 

ನವಿನಲಿ, ೧೧೨ 

ಅ, ವೃ. av 

ಅ. ಪುರ. ೯ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ ೧೯ 

ಅ. ದೇಹಾ... ೧೬ 

ಅ, ಮನು. ೭೬ 

ಆ. ಕಾಲಾ. ೪ 

ಅ, ಪುರ, ಒಟ 

ಅ. ದೇಹಾ, ೧೬ 

ನಿಲಐನವ, ಪಿಂ 

3 ೯೯ 

ನಾನಾ, ೧೦೪% 

ಅ, ಸ್ವ. ೧೧ 
ಅ, ಸ್ನ. ಐ 

ಅ, ಸ್ನ. Wee 

ಅ, ಸಲಿ. ೧೫% 
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ದೇವಚಿಕಿತ್ಸಕ(ರ್) ಅ, ಸ್ವ. ೫೩ 
ದೇವಚ್ಚೆಂದ ಅ, ಭೊಮ. ೩ 

ದೇವತ್ವ ಅ, ಮೆನು, ೪೬ 

ದೇವತಾನಿಂತಿದಾಖ್ಯಂ ನಾನಾ, ೯೪% 

ದೇವನರಾಧಿಪನಿಕೇತನ ಅ, ಪುರೆ ೧೩೩ 

ದೇವಭೂಯ ಅ, ಮನು. ೪೬ 

ದೇವಮಾತೃಕ ಅ, ಭೂ, ೩ 
ದೇವಯೋನಿಗಳ* ಆ. ಸ್ನ. ೪ 

ದೇವರ(ನುಂ) ಅ, ಮನು ಎಂ 

ದೇವರಥ ಅ, ಸಮ್ಮ ಎಂಪಿ 

ದೇವ (ರ್ಕಳಿ) ಅ, ಸ್ತ. ೩೦ 

ದೇವರ್ಕಳ್ಗೆಂ ನಾನಾ. ೪-೬ 

ದೇವರವರ್ಥ ಕಿ ಅ, ಸ್ಪಾ. ೫೩ 
ಜೀವಸತ್ವ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೧ 

ದೇವಾರ್ಥ (ರೆಥಂ) ಅ, ಸಮ್ಮ ಎಂ೭ 
ದೇವಾಲಯ ಅ, ಪುರೆ, ೧೩ 

ದೇಶ ಅ, ಪುರ. * 

ದೇವಾತಿಥಿ ವ ವಿತೃಪೂಜಕಂ ಅ, ಮೆನು, ೩೨ 

ದೇಹ ಅ, ದೇಹಾ ಎ 

ದೇಹಳಿ ಆ, ಪುರೆ. ೧೦೩ 

ದೇಹಿ ಅ. ಸಂ, 

ದೈತೇಯ(ರ್) ಅ, ಸ್ಟ. ೩ 

ದೈತ್ಯ(ರ್) ಅ, ಸು, ೩-೦ 

ದ್ಯರ್ಯ ಸಾ, ವಿ, ಬ್ಯ. ೧೫ 

ದೈರ್ಸ್ಯ(ನಾವಂಂ) ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೫ 

ದೃವಜ್ಞ ಅ, ಮೆಮು. ಸ೬ 

ದೈವೀಯ ಸೊ, ವ್ಲಿಣ ೭೧ 
ದೃವೀಯದಿನ ಅ. ಕ. ೧ಳ 

ದೋರ್(ಪ್) ಅ, ದೇಹಾ, 2 

ದೋಬೆ. ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೪೯ 

ಕ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೫ 

ಭ್ರ ಅ. ದೇಹಾ, ೪. 

ದೋವ ಗ್ರಾಕಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೩ 

ದೋ ನೈಜ ಸ.ವಿಣ್ದ ೪ 
ಸಾ 

ಮ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೨ 

ದೋ" ಬ(ಮಖಂ) ನಾನಾ, ೪೫ 

ದೋಪಾಚರರ್ ಅ. ಸ್ಟಾ. ೫೪ 

ದೋನಾರ್ಥ ದ್ವಯದೆೊಳೆಂ ನಾನಾ. ೧೦೯ 

ದೋಮಾವಾಸದೊಳ್ ನಾನಾ, ೩೪ 
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ದೋಖೆ 

ದೋಹಲ 

8) 

ದೌವಾರವಾಳೆಕ 

ದೌವಾರಿಕ 

ದ”ಹೃದ(ಮಖಂ) 

ದ”ಹಿತ್ರ 

ದಂಪತಿ(ಯುಂ) 

ದಂಡ 

1 

ದಂಡಧರ 

ದಂಡಾಹತ 

ದಂಡೋತ್ಪಳ 

ದಂತಚ.ದಾ ಹ್ದುಯಂ 

ದಂತಧಾವನ 

ದಂತಮಧ್ಯೆ 

ದಂತವಾಸ 

ದಂತವಿಪ್ರ ವಿಹೆ ಗಪ್ರಕರ 

ದಂತಿ 

ದಂತುರ(ಮುಂ) 

9) 
ದಂತಂ 

ದಂಭಮಖಂ) 

ದಂಬೋಳಿ 

ದಂಶ 

ದಾಂತೆ 

ದುಂದುಭಿ 

೨3 

ದುಃಖ 

ದ್ಯು 
ದ್ಯುತಿ 

ದ್ಯುತಿ(ಯುಂ) 

ದ್ಯುಮಣಿ 

ದ್ಯೂತ 

3) 

ದ್ಯೂತಕರ 

ದ್ಯೂತ ಕರ 

ದ್ಯೂತಪಣ 

ಪರಿಕಿನ್ಚಂ 

ದ್ಲೂತಾಕಶಾರಿ 

ಫಲಾ ye } ಜು 88 
ದ್ರಢಿಮ ಸೂ. ವಿ ವ್ಯೆ. ಫ್ 

ದ್ರಪ್ಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೩ 
ದ್ರವ ನಾನಾ, ಎಂಜಿ 

ದೃವಿಣ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧.ಂ 

ರ ಭೇದಾಂ ನಾನಾ. ೦೦ 
ದೃವಿಣ(ನಾನಂಂ) ನಾನೂ, ೧% 
ದ್ರನಿಣಾತ್ಮೀಯಾರ್ಥಂ ನಾನ್ನೂ, ೯೧ 
ದ್ರನ್ಯ ಆ, ಶಾಲೂ, ೧೨ 

ದ್ರವ್ಯಾತ್ವ ಕದೊಳೆಂ ನಾನಾ, ೧೨೦೩ 
*ದ್ರಾಕ್ ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧೩ 
ದ್ರಾಷೆ ಅ, ವೃಹ್ನಂ. ೦.೦ 

ದ್ರಾಘಿಮ / ನಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦೯ 
ದ್ರು ಅ. ವನ, ಎ 

ದುಣ ೧೨ ಮ್ಭಗ, Ve 

ದ್ರುತ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೦ 
ದ್ರುಮು ಅ, ವನ, ಎ 

ದ್ರೋಣ ಅ, ಮ್ಛ್ರಗ, ೧೫ 

ದ್ರೋಣಿ ಆ, ನಲಿ. ೧೨ 

ದ್ರೋಹ ಸಾ, ವಿಬ್ಲೆ ೪ 

ದ್ದುಯ ಸಾ.ವಿ.ಣ್ದ ೩೩ 

ದ್ದುಯ ದ್ದೇ ನುದೊಫ್ ನಾನಾ, ೩೪% 

ದನಾಪರ ನಾನಾ. ೧೨೬ 

ದಾರ್ ಅ" ಪುರ. ೧೨ 

ದಾರ ಅ, ಪ್ರರ, ೧.೦ 

ಭತ್ತ ಅ, ಪುರ. ೧೬ 

ದ್ಪಾರ(ಮಂಂ) ನೆಲನ, ೧೨೫೪ 

ದ್ದಾರ(ಮಾತ್ವಮಪ್ಸುದು) ನಾನಾ, ಎ.ಬಿ 

ದ್ದಾರೂರ್ಗಳಿ ಅ, ಪುರ, ೧೨ 

ದ್ದಾರದ ಪಶ್ರಭಾಗದೊ 
ಭೋೊಡಂಬಡೆ ಮೂಡಿದುದು ಬ ೫ 

ದರದಮುಂದೆ ಸಂಧಿಸಿರೆ 
ಕಟ್ಟಿದ ವಂದನಮಾಲೆ ಬಯ 304 

ದತ್ದಿರದಮೇಲೆ ಬಂಗ 
ದಮರ್ಚಿದ ದಾರು } ಅ, ಪುರ, ೧೬ 

ದ್ಬಾರನಿಯುಕ್ಷ ಆ, ಮನೊ. ೨» 
ದ್ಹಾರವಿಭಾನ ಅ. ಪುರ, ೧೨ 
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ಆಅ, ಮನು. ೫ 

ಆ, ಮೆಮು. ೭೧ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೧೫ 

ಅ, ಮನು. ೩೭ 

ಅ. ಸ್ಹ. "ಟ್ 

ನಾನಾ, ಜಣ 

ಅ. ಸಂ. 2 

ಸಾ.ವ್ಮ್ದಿಣ, ೩೬ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಕಳ 

ಅ, ಪಮ, ೩೧ 

ಅ, ಸಮ, ೩೧ 

ನೌನನ, ೧೦೨ 

ಅ, ಸಮ್ಮ, ೧೧ 

ಆ, ಮೃಗ, ೦-೦ 

ಆಅ. ಮನಂ, ೭೦ 

ಅ. ಸಲಿ, ೧೩ 

ನಾನಾ, ೩೪ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೫ 
ಅ. ಮನು ೬೩ 

ಅ. ಮುನು ೬ 

ನಾನಾ. ೩೬% 

ಆ. ಹಾಲಾ. ೧೨ 

ನಾನಾ. ೧೫ 

ನಾನಾ, ಳಂ 

ಅ, ಸ್ನ. ೪೬ 

(ಈ ಸ್ನ. ೪೬ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಳೆ 

ಅ, ಮನ್ಮ್ಮು ೮೫೪ 

ಅ, ಮೆನು ೬೫ 

ಅ, ಮಮ. ೬೫ 

ಅ. ಪಶು. ಎಳಿ 

ಅ, ಮುಮು. ೬% 

ನಾನಾ, ೧೨೦೪ 

ಆಅ, ಸ್ನ. ೧ 

ಅ ಸಮ. ೧೭ 

ಅ, ಭೊಬೆ. ೩೯ 

ಈ ಭೂ, ೧ 

ಧವಿತ್ಟಿಲ್ಲ 
ಧವಿಪ್ತಿಲ್ಲತರು 
ಧರ 

ಧರಣಿ 

ಧರಣೀದಧ್ರಂ(ಗಳ್ಲೆಂ) 

ಧರಣೀಸಮುತ್ಹಿತ 

ಧರಿತ್ರಿ 
ಧರೆ 

ಧರ್ಮ 

)» 

)) 

)» 
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>) 
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ಧಾನಾ (ನಾಂಮುಂ) 

ಧಾನ್ಯ 
ಧಾನ್ಯಕ (ಧಾನ್ಯಾಕ?) 

ಧಾ ನ್ಯಾಮ್ಸ 

ಧಾ ನ್ಯ್ಯಾಂ ಶ(ಮಂುಂ) 

ಧನಂ ವ್ಯ 

ಧಾಮ 

ಧಾರಾಸಂನಾತ 

ಧಾರ್ತರನಸ್ಸ ಸ್ರ 

ಧಿಕ್ಕೃತ 
ಧಿಗುಕ್ತಿ 

ಧನೆಣ 

೨2 
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>) 

ಧೀ 

ಧೀರ 

ಧೀವರ 
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ಅ, ದೇಹಾ, ಎರಿ 

ಆ, ವೃಶ್ಸಾ. ೧೩ 

ಅ. ಕಾಲಾ, ೧ 

ಅ. ಭೂ. ೧ 

ನಾನಾ, ೬೩ 

ಅ, ಪಶು. ೧೩ 

ಅ. ಛೊ. ೧ 

ಅ, ಭೊ. ೧ 

ಅ. ಸಂ. ೧೩ 

2X ಸ್ನ, ಳೆಣ 

ನಾನಾ, ೬೧ 

ಅ, ಮುನ್ನ್ಮು ೪೬ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬ 

ನನಿನವ, ೧೩೨೦ 

ಅ, ದೇಹೂ, ೩೦ 

ಅ, ಮೆಮೆ. ಎಂಜಿ 

ಲು; ಭೂ, ೧ 

ವೃಶ್ನನಿ, ೧.೦ 

ಅ. ಮುನಿ, ಎಂಜಿ 

ಆ, ಧಾನ್ಯ, ೧೧ 

ಆ, ವೃಥ. ೩೩ 

(೨, ಧಾನ್ಯ. ೧೬ 

ಬ್ಯ ಧಾನ್ಯ. Oo 

wR ಧಾನ್ಯ, ೧೦ 

ನಾನಾ. ೧೧೬ 

ಅ, ಮೆನೆ್ಗ, ೪೧೪ 

ನಠಂನತ, ೧೩ 

ಟ್ರ ಸ್ಪ. ೬೧ 

ಅ, ಮೃಗ, ೧೯ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೫೦ 

ನಿಲಐನವ, ಲ್ಕ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩ 

ಅ, ಸ್ನ, ೭೩ 

ನಾನಾ. ೧೩ 

ಅ, ಸ್ವ. ev 

ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩ 

ಸಾಾವಿಣ ೪ 

ಅ, ಮನು, ಳಿ 
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ಧುನಿ ಅ, ಸಲಿ. ೧೧ ಧತ್ದಾಂತ ನಾನಾ, 

ಧುರ್ಯ ಅ. ಪಶು. ೩ ಧ್ಹಾಂತಹರ ಅ. ಸ್ನ. 
ಧುರೀಣ ಭಿ ಗ್ಗ ೩ ಧ್ಯಾನ ಅ, ಸಂ. 

ಧೂತ ಸೌ,.ವಿ.ಣ, ೪೯ ಧ್ಯಾನೋಪಯೋಗ(ವಖಂ) ನಾನಾ, 

ಧೂಮದ್ದಜಿ ಅ, ಸ್ನ. ರ 

ಧೂಮಯೋನಿ ಅ. ಸ್ರ Hv *ವಕ್ಂ ಅ, ಕನಿ, 

ಥೂಮಾವಳಿ ಸಾ, ವಿ. ೩೦ ನೆಕ್ಕಮಾಳೆ ಅ, ವೃಶ್ಷಾ. 
ಧೂಮ ಸೊವಿೀ೧ ಆಳಿ ನಕ್ರ (ವಾಚಿ) ಅ, ಸಲಿ, 

ಥೂವೆತ್ಯಿ ಸಾವಿಣ ೩೦ | ನಕ್ಷತ್ರ ಅ. ಸ್ವ. 
ದೂರ್ಜಟ ಅ, ಸ್ನ. ೧೩ ನಹ್ಲತ್ರಮಾಲೆ ಅ, ಭೂಮ, 
ಧೂರ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬ ನಖ ಅ. ದೇಹಾ, 
ಥೂಸನರ ಸಾ.ವ್ಠಿಣ. ೬೪ ನಖರ ಆ. ದೇಹಾ, 

»» ಸಾ, ವಿ.ಣ. ಓ.ಂ ನೆಗ ಅ, ಕಾಲಾ, 
ಧೂಸರ(ನಾಮಂ) ಪೂ. ವಿಣ. ಓಳ ಚ ಅ, ವನ್ನ 
ಧೂಳಿ ಅ, ಪಶು. ಎಷ ಷೆ / ನಾನಾ, 

ಧೃತಸತ್ಪೆಯುಂ(ಗರ್ಭಿಣಿ) ಅ, ಮೆನು. ೧೪ ನೆಗಧರೆ ಅ, ಸ್ನ, 

ಧೃವ್ಯ ಸಂ. ವಿ.ಣ. 4 ನೆಗರ ಅ. ಪುರ, 
ಧೇನು ಅ, ಸಮು. ೩೧ ನೆಗರವ ಿ ಕ್ಸಥ (ನಾಮಂ) ನಾನಾ 

ಸ ಅ. ಪಶು. ೭ ನಗರೀ ಅ, ಪು, 

ದೇನುತೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩೧ ನಗವೈರಿ ಅ, ಸ್ನ. 
ಡೇನುನಿವಹ ಸೂ ವಿಣ ೩೧ ನೆಗೌಕ ಅ. ಮಗ, 

ಧೋರಣ(ನಾಮಂ) ಅ, ಸಮ. ೪೦ ನಗ್ನ್ನಿಕೆ ಅ, ಮನು, 
ಧೌರೇಯ ಅ, ಪಶು. ೩ ನಬ ಅ. ಮೆನು. 

ಥ್ಯನ್ನಿತ(ಧೀಮಂತಂ) ಸೋವಿಣ ೩ ನಡ್ಡೆಳ ಅ. ಭೂ, 
ಥ್ರುನ ಅ, ವನ, ೭ ನತ ಸಾ.ವಿ.ಣ 

ಹ ಅ, ಸಂ. ೦೦ ನತನಾಸಿಕ ಅ, ದೇಹಾ 

ತ ಸಾ. ವ್ರಣ, ೬೩೭ ನದಿ ಆ. ಸಲ್ಲಿ, 

ಧ್ರುವಸ್ಥಾನ ಅ, ನಂ. ಎ೦ ನದೀಮಾತ ಕ ಅ, ಭೂ 

ಧ್ಹೂಜಿ ಅಆ. ನಮ. ೬ ನಂದಿವಬ್ಬ (ತದ್ಭ) ಅ" ವೃಥಾ. 
ಧ್ದುಜಿನೀ ಅ. ಸಮ್ಮ, ೭ ನದ್ದಿ xX ಅ, ಪುರ 

ಧ್ದಾನಿವರ್ಧ ಕಿಯೊಾಫ್ ನಾನಾ, ೧೨೧ ನನಾಂದೃ ಅ, ಮೆಮು. 

ಧ್ದನಿಸೋಮ ಹೇಮುನಾಮಕಂ ನಾನಾ. ೩೧ ನಪುಂಸಕ ಅ, ಮುನು 

ಧ್ದಸ, ದೋ ವ ಧಾಂತ ಅ, ₹9೦. ಪ್ರ, ೪ ನಪ ಅ, ಮುನು. 

ಸ್ರ ದೋ ವೆಧ್ಯೋಂತಾಂತ ನಭ ಅ, ಸ್ಪು, 

ಹ್ಮ ಅ, ಭೂಮ, 22 ನಭ (ಮಖಾಂ) ನಾನಾ 

ಧ್ಹಾಂಕ್ಲ್ ನಾನಾ. ಎಳ ನಭಸಾ(ಖ್ಯೆ) ಅ, ಹಾ 
ಸ ಅ. ಮೃಗ, ೧೪ ನಭೋಮಾಸ ಸೆ 

ಭ್ಬಾಂತ ಅ. ಸ್ಸ. ೬೩ ನಮುಚಿದ್ದಾವ್ಶೈ ಅ, ಸ್ಸ. 
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ನಯ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೬ ನಾಗ ನಾನಾ, ೬೩ 

;; ನಾನಾ, ೧೦೪ yy ಅ. ಸಂ. ೬ 

ನೆಯನ ಮೆನಃಪ್ರಿಯೆ ಅ. ಮನು ೫ ಚ ಆ, ಕಾಲಾ, ಕ, 
ನೆಯನರೋನು ಅ, ದೇಹಂ, ಎಂಎ ನಾಗ ಅ, ವೃಶ್ಲಾ. ೩ 

ನೆಯನದುಪವಿಂಂತ (ಕೈ) ಅ. ನವ, ೩೪ ನಾಗನ ಶರೀರ(ಮಖಂ) ನಾನೂ, ೬೩ 

ನರ ಅ. ಮೆಮು, ೧ ನಾಗರಕ ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೩೨ 

ವರತರಿ ಆ, ಸ್ನ. ೦-೦ ನಾಗಲತಾ (ನಾಮ) ಅ, ವೃಕ್ಟಾ, ಎ೩ 

ನರಪತಿಯ ಬುದ್ದಿಸಚಿವ ಆ, ಮುನ್ನು ೦ ನಾಗವರ್ನು ಅಆ. ಕಾಂ.ಪ್ಮ್ಕ್ಕ ೪ 

ನರಾಖ್ಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎಳ ನಾಗಾರಿ ಅ. ಮೆನು, ೪೬ 

ನರಿ(ದೇ) ಅ. ಮುಗ. ೩ ನಾಟ್ಯ್ಯಭೂವಿಂ ಅ, ಭೊಮ್ನೆ ಎ೦೩ 

ನರೇಂದ್ರ ನಾನಾ, ೧೩ ನಾಟ್ಯರಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೫ 

ನರ್ಮಕ್ಕೀಡಾ ಚತುರವಚನ ನಾಡು(ಬೀ) ಅ, ಪುರ, * 

ಶ್ಲಾಘ (ಸೂ. ಮ ನಾಥ ಸೂ.ವಿಣ್ಣ ೯ 

ನರ್ಮುಸಚಿವ ಅ, ಮುನು, ೫೧ ನಾದ ಅ, ಭೊನ, ಎಂಫ 

ನೆವವಿಧಿಗಳ್ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧೨ ನಾದುನಿ(ತದ್ಭ) ಅ. ಮನಂ. -ಂಉಿ 

ನವನೀತ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧ *ನಾನಾ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೧ 

ನವ(ಮಖಂ) ನಾನಾ, ೧೭ ನಾವಿತ ಅ, ಪಂನೆಂ. ಳಿ 

ನನಮಾಲಿಕ ಅ, ವೃಥಾ. ಮೀ ನಾಪಖಿತ(ನುಂ) ನಾನಾ. «೬೧ 

ನವವಯನ «:, ಮೆಮೆ. ೨೩ ನಾಭಿ ಅ, ದೇಹಾ. «೬ 

ನವವಸ್ತ್ರ ಅ. ಭೂಬು. ೧೭ ನಾಮ ಅ. ಭೂಬನ. ೩೬ 

ನೆವವಿಧ ಆ ಧಾನ್ಯ ೧೫ 3 ನಾನಾ. ೧೧೩ 

ನವಸೂತಿ ಅ. ಪಶು. ೭ ನಾನಾ. ೪೯ 
ನವಿರ*(ಬಲಿ) ಅ, ದೇಹಾ, ೦೦ pe ನಾನ. ಜಂ 

ನವಿಲ್(ದೇ) ಅ, ಮೃಗ, ೧-೦ 5 ಅ, ಪುರ, ೩೪ 

ನವೀನ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೪೬ ನಾವುಂಂಗಳ* ಬಿರಲ್ಲೆತಖದೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೧ 

ನವ ಸಾತ. ವಣ. ೪೬ ನಾಮಕೀರ್ತಿ ಶುಭಬಾಸಮಾ ನ 

ನನ್ನೆ ಅ, ಸಮ, ೫ ಖ್ಯಾತಿಯಂ ಸ ನಲಲ 

ನನ್ಲಿತ ಅ ಪಶು, ೩೫ ನಾಮಾದ್ರಿ ಕುಲ ನಾನಾ. ೯೦ 

ನಸನ್ಕೋತ ಅ, ಪಶು. ೫ ನಾರ್(ದೇ) ಅ, ವನ. ೬ 
ನಳಕ ಆ, ದೇಹನ, ೦೯ ys ಅ.ಸಂ. ೧೧ 

ನಳಹೂಬರ ಅ" ಸ್ವ. ೪೩ ನಾರಕ ಅ, ಸಂ. ೧೨ 

ನಳವಿೂಾನ ಅ, ಸಲ್ಮಿ ೬ ನಾರಾಚ(ಕ್ಕಂ) ನಾನಾ. ೫೯ 

ನಳಾನ್ನಿತ ಅ, ಭೂ, ೭ ನಾರಾಯಣ ಅ. ಸ್ಟು. ಎಂ 

ನಳಿನ ಅ. ಸಲ್ಕಿ ೧೯ ನಾರಿ ಅ. ಮೆಮು. ೧ 

ನಾಕ ಅ, ಸ್ಪ. ೩೦ (ಸ)ನಾರಿಕೇಳ ಅ. ವೃಥಾ. ೧೯ 

33 ಜಾ 4 ನಾರಿಯರ್ಕಳೆ 
ನಾಕಿಗ ಅ. ಕಾಂ, ಪ್ರ. ೪ ಜಸು'ನಾಂಶುಗ್ರಂಥಿ } ಅ. ಭೂಮ. ೨೧ 

ಚೂ ನಾನಾ. ೧೩೬ ನಾರಂಗ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೬ 

ನಾಕು ಅ, ಸೆಂ. «೬ ನಾಲಗೆ(ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ. ಎಜಿ 
೩864-15 
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ನಾಲೀಜಂಘಾಖ್ಯೆಯೊಳಂ ನಾನಾ, ೩೬ 

ನಾನ್ಯಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩.೨೦ 

ನಾವಿಕ ಅ. ಸಲಿ. ೧೦ 

ನಾಶ.....,ಪದಾನ 
ವ್ಯಪದೇ ಶಮಂ ಸ ಟು 

ನಾಶಯುಗಾಂತದೊಳ್ ನಾನಾ. ೩೪ 

ನಾಸತ್ಯ(ರ್) ಅಸ್ಟು. ೫೩ 

ನಾಸಿಕ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೭ 

ನಿಕಟ ಸಂ. ವಿ. ಣ. ಆಳ 

ನಿಕರ್ತೆನ(ನಾಮಂ) ಸೋಂ. ವಿ. ವ್ಯೆ. _ಂ೧ 

ನಿಕರ ಸೆ. ವಿ.ಣ, ಎಂಪಿ 

ಕನ್ನ ಅ, ಸಮ. .ಂ೧ 

ನಿಕಬ್ನೇಮಂಂ) ನಾನೂ, ಅಳ 

ನಿಕಾಮ ಸೇ. ವಿ, ವ್ಯ. ೩೪ 

3» ಸಂ. ವಿ.ಣ, Yo 

ನಿಕಾಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ. .ಂ2 

ನಿಕಾಯೆ(ಮೆಖಂ) ನಾನಾ. ೪ 

ನಕಾರ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦ 

ನಿಕುರುಂಬಿಂ ಸಂ. ವಿ.ಣ. .ಂ& 

ಪತ್ತ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೦ 

ನಿಕ್ಕಬ್ಶೈ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫೯೯ 

ನಿಕೇತನ ಅ. ಪ್ರರ. ೪ 

ನಖಳ ಪ. ವಿ. ೫. ಇಲಿ 

ನಿಗಮ ಅ. ಪುರ. 2 

ನೆ ನಾನಾ. «೬೦ 

೪ಗರಳ ಅ, ದೇಹಶಿ. ೭ 

ನಿಗಳ ಅ, ಸಮಿ. ೩೬ 

ನಿಸ್ಸ್ನು ಸಂ. ವಿ.ಣ. ಎ೦೧ 

೪ಚಯದೊಳಂ ನಾನಾ. ೧.೦೩ 

ನಿಚೋಳಕ ಅ. ಭೊಬಮ್ಮೆ ೨೧ 

ನಿಜ ನಾನಾ. ಳಂ 

ನಿಜಾಪ್ತವರ್ಗ ಅ. ವಂನೆತ್ಮಿ ೪ 

ನಿಟಣ) ಅ. ಭಾವು. ಂ೧ಣ 

ನಿಟಳ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೬ 

ನಿತಂಬ(ಕ್ಕ್) ಅ, ದೇಹಾ, ೪ 
ನಿತಂಬಿನಿ ಆ, ಮೆಮು. -ಂ 

ನಿತ್ಯ ನನಾ. ೯೩ 
2 ಸಾ. ವಿ.ಣ. «೬೭ 

ನಿತ್ಯ ಅ. ಸಂ. ೨೦ 

ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅ. ಮನು. ೩೬ 

ನಿತ್ಯಸ್ಕ್ಸಾನ ಅ. ಸೆಂ. ೦೦ 

ನಿತಾಂತ ಸಾ.ವಿ. ಬೆ ೩೪ 

ನಿದಾಕು ಅ. ಕಠ. ಎಪಿ 

ನಿದಾನ ನಾನಾ. ೪೦ 

ನಿದಿಗ್ದ ಪಸೂ.ವಿ೧ಣ ೪ 

ನಿಧುವನ ಅ. ಮನು. ೧೨ 

ನಿಪುಣ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಇ 

ನಿಬಂಧ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೫ 

ನಬಿಡೆ ಸಾ.ವಿ.೧. ೪೫೪ 

ಐ ಸೌ. ವಿ.ಣ, ೩೬ 

ನಿಭೃತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೦ 

ನಿಮ್ಮಗೆ ಅ. ಸಲ್ಲಿ. ೧೧ 

ಮಿತ ' ನಾನಾ, ೪೪ 

ನಿಮೆಔೇಜ ಅ, ಹಾ. ೧ 

ನಿಯತಾಧಿಕಾರ ಅ. ಮನಂ. ೫೩ 

ನಿಯತಿ ಅ. ಸ್ತ. ೫೫ 

ನಿಯತ ನಾನಾ. ರ್ಳ 

ಖಿ ನಾನಾ. ೪೧ 

jh ನಾನಾ. ೧೩೦ 

ನಿಯತ ಅ. ಭೂಮ. ೩.೦ 

ನಿಯಮ ಅ. ಮಮ, ೩೬ 

ನಿಯುತ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ ೩೩ 

*ನಿರ್(ಶೆಬ್ಬ) ನಾನಾ. ೧೧೨ 

ನಿರರ್ಗಳ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಸಳ 

೧ರರ್ಥ ಕವ್ಯಾಹಾರ ಅ, ಭೊಮ. ಎಂಳ 

ನಿರಭ್ರ £3; ಸ್ನ. ೬.೦ 

ನರಯ ಅ. ಪಂ. ೧೧ 

ನಿರಪನ ಪಾ. ವಿ, ಬ್ಯ. ೦೪ 

ನಿರಸ್ತ ಸಾ.ವ್ನ್ಮಿಣ. ೩೯ 

5 ಅ, ಭೊಮ. ೩೧ 

೪ರಾಕುಳಂ ಅ.ಸಂ ,.0೦ 

ನಿರಾಕೃತವಾಚ್ಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೪ 

೨ರಾ ಕೃತಿ ಅ. ಮಮಾ. ೩೯ 

ನಿರಾತ್ಮ(ನುಂ) ಅ. ಮಮು. ೩೬೧ 

ನಿರಾಮಯ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೩ 

| ಅ.ಸಂ ೧೯ 

ನಿರುಕ್ತಿ ಜರ್? ನಾಸೂ. ೩- 
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ನಿರ್ಗುಂಡಿ 

ನಿರ್ಮುರ 
ನಿರ್ದಿಗ್ಸಿ ಕಾಖ್ಯೆ 

ನಿರ್ನೀ ತಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶ 

ದ್ದಿತಯವಾಚಕ 

(ಸೀ ಕೃತೆ) ನಿರ್ನೇಜಕಾ 

(ಭಿಧಾನಂ) 
ನಿರ್ಬಳ 

ನಿರ್ಭರ 

ನಿರ್ಮುಲ 

೪ರ್ಜ್ಮೊೋಕ 

ನಿರ್ಯಾಣ(ನಾಮಂ) 

ನಿರ್ವೂಣ 

») 

ನಿರ್ವೇಶ(ನಾಮಂ) 

ಲರ್ಹೇತುಕ 

ಬವನನೆ 

೪ವಹ 

ನಿವಾಪ 

ನಿವಾಸ 

ವಿವಾೂಸತೇ ಜೋನಾಮಂ 

ನಿವೃತ್ತಿ 
ನಹೇಶ 

ನಿವಣೃತಿ 

ನಿವನ್ಯಗ್ರತಯಿಂದಂ ಪಸೆವನ 

ಮಾ ಗ್ರಹದಿಂ ವಡೆಯಿಪ 

ನಿಶಾಬ 

ಶಾಟನ 

ನಿಶಾಟ(ರುಂ) 

ನಿಶಾಭಿಧ 
ನಿಕಿತ 

ನಿಕೀಥ 

ನಿಶುಂಭನ 
ಶೆ. 

ನಿಶ್ಶೇನ. 

ಪರಿಕಿಮ್ಮಂ 

ನಾನಾ. ೭೪ 

ಅ.ಭೂ. ೪ 

ಸಾ. ವಣ. ೩೯ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬೭ 

ಅ. ವೃಷ್ನಂ. oF 

ಅ. ಶಾಲಾ. ೩ 

ಆಅ, ವೃತಾ. OV 

ನಾಂನಾ. ೧೧೨ಎ 

ಅ. ಮೆಮು. ೩೯ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೪೧ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩೪ 

ನಂನತ. ಎ೧ 

ಅ. ನಂ... ೪ 

ಅ. ಪಮ. ಒ೪ಿ 

ನಾನಾ, ೪೪ 

ಅ.ಸಂ, ೧೯ 

ಸಾ. ಏಿ, ವ್ಯ. ೧ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಎಪಿ 

ಅ. ಭೊಬ, ಏ೦ 

ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ೨8೩ 

ಅ. ಮಮ" ೪1 

ಅ, ಪುರೆ. ೪ 

ನಾನಾ. ೧೧೩ 

ಸಾ. ವ. ವ್ಯೆ. ೧೬ 

ಅ, ಪುರ. ೩ 

ನಾನಾ. ೪೪ 

J ಅ, ಸಮ. ೯ 

ಆ. ಸ್ನ. ಳಂ 

ಅ, ಮೃಗ, ೧೨೪ 

ನಾನತ,. ೧೯ 

ಅ, ವೃ್ಷಂ. ಎಂಸಿ 

ಸಾ.ವಿಣ್ಣ ೪೯ 

ಅ. ಕಾ. ೬ 

ಅ. ಪೆಮೆ. ೪ 

ಅ. ಕಾ. ಜೆ 

ಸ9. ವಿ.ಣ. ೫೭ 

ದಾತಾ 

198 

ನಿಶ್ಶ ಯನ ಆ. ಸೆಂ, ೧೯ 

ನಿವದ್ದಾರ ಅ. ಸಲಿ. ೦ 

ನಿನದ್ದರಜ ಅ. ಸಲ್ಲಿ ಎಂ 

ನಿನ್ನ ಅ. ಕಾಲಾ, ೭ 
ನಿವ್ಬತಿಪುತ್ರಾಂಗನೆ ಆ, ಮನು. ೬ 

ನಿನ್ಚನ್ನೆ ಸಾ.ವಿಣ, ೪೦ 

ನಿನ್ಚ್ರಭಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೨೦ 

ನಿನ್ಭ್ರವಾಣಿ ಅ, ಭೊಬ. ೧೩೬ 

ನಿಮ್ಮಳಕುಜ ಅ, ವನ್ಮೆ ಎಂ 

ನಿವಾದಿ ಅ. ಸಮ. ೧೧ 

ನಿಷ್ಕಾಸಿತ ನಿಕಿ ವಿ.ಣ, ೦ 

ನಿಮ್ಯಾನ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೪ 
ನಿಮ್ಸಾತ ಸಾ.ವಿ.ಣ ೫ 
ನಿಪ್ಪಾವ ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯ. ಂ೧ 

»» ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧೩ 

ನಿವಷ್ಕಿಛ ಅ, ವನ. ೧ಎ 

ನಿಮ್ಮೂರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪ 

ನಿನ್ಫ್ಯೂತಿ ಸಾ.ವಿವ್ಯ, ೦. 
ನಿವ್ಕ್ರೀವನ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ ೦.೦ 

ನಿಮಗ ಆ, ಸಮ್ಮ ೧೯ 

ನಿಸ್ಕೃ ಸಾ. ಮೆನುು ww 

ನಿನರ್ಗ ನಾನಾ, ೪.೦ 

ಇತ್ನತಣ ಅ, ಪುರೆ ೩ 
ನಿನ್ನು ಅ. ಮನು. ೬೬ 

ನಿಸ್ಫ ಷ್ಟ? ಅ. ಮನು. ೬೦ 

ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶ ಅ, ಸಮಿ. ೧೩ 

3 ನಿನ್ಗ. ೧ಎ 

»» ಅ. ಸಮೆ. ೧೬ 

ನಿನ್ನು ಅ. ಧತಿನ್ಯ. ೧ 
ಬಳೆಯ ಅ. ಪುರ. ೪. 

ನಿಳಿಂಪ(ರ್) ಅ, ಸ್ಪ. ೩೧ 

ನೀಡೆ ಅ. ಮೃಗ, ೧೧ 

ನೀಚ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೩೩ 

5 ಸಾ. ವಿ ಣ. ೧೩ 

ನೀಚಜನಪ್ರಕೃತಿ ನಾನಾ, ೧೩೫ 
ನೀಪ ಅ, ವೃಶ್ಣೂ. ೯ 
ಬೀದ ಅ. ಸಲಿ. ೧ 

ನೀರದರಥ ಅ. ಸ್ನ. ೩ಡಿ 

ನೀರಾಂಕ ನಾನಾ. ೧೧ 
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ಗಿ 

Rಮಂ 

ನಿರೇಜಕುಬ್ಬಳಾ(ಬೆ (ಯಂ) ನಾನಾ. ೧೦೦ ನೇತ್ರ ನಾನಾ. 

ನೀರೊಳಾದ ಬಾವಸೆ(ದೆ) ಅ. ಪೆಲಿ. ೧೪ ನೇದಿನ್ಮ ಸೂ. ವಿ. ಇ. 

ನೀರೋಗಫಲ್ಲು ನಾನಾ. ಸ ನೇಪಥ್ಯ ಅ. ಭೂಮೆ. 

ನೀಲ ಅ. ನ್ನು. ೭೪ ನೇಮಿ ಅ. ವ ನೃ. 

ನೀಲಕಂಠ ಅ. ಸ್ದು. ೧೩ ಮು 

3) ಆ. ಮೃಗ. ೧೪ ಸೀದು ಜಯವ) ೬ ಅ ಸ 

ನೀಲೀರಾಗ ಆ. ಮುನು. ೭೬ ನೇಖಂಲ್(ದೇ) ವೃಷಃ. 

ನೀವಾರ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೯ ನೈಯತ ಬ ನ್ನ. 

ನೀವಿ ಅ, ಭೊಮ. ಎಂ ನೈಯತಿ ಅ, ಸ್ನ. 

ನೀವಿಸಮಾಖ್ಯಂ ನಾನಾ. ೫೦ ನೈಚಿಕೆ ಅ. ಪಶು 

ನೀವೃತ್ತು ಅ. ಪುರ. ೧ ನೊಗ(ತದ್ಕ ) ಅ, ಸಮ. 

ನೀಹಾರ ಅ. ಸ. ಓರ ವ್ ಅ, ಸಲಿ. 

ನೀಹಾರಕರ ಅ. ಸ್ನ. ೬ ನೌತಾರ್ಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ 

ನೀಳ ಸಾ.ವಿಣ. ೬೩ ನೆಂಜು(ದೆೇ) ಅ, 

ಡಿಯಲ* ಕೇಳಲ್ಮಣಂ ನಂಟರ್(ದೇ ಅ. ಮನು 
snes ಬತಾ ಬ ಬು ತು ನಂದಕ | ಅ. ಸ. 

ಮತಿ ಅ. ಭೊನೈೆ. ೩ ನೆಂದನ ಅ, ಮನು, 

ನುತ್ತ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೪೦ 55 ಅ, ಸ್ಟ. 

ನುನ್ನ ಸಾ.ವಿ.ಣ,. ೪೦ ನೆಂದನೆ ಅ. ಮನು, 

ನೂತನ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೬ ನಂದಿನಿ ಅ. ಮನು, 

ನೂತ್ಸ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೬ ನಾಂಗುಳಿಕ ಅ. ವೃಷ. 

ನೊನ ನಾನಾ. ೧-೦೩ ನಿಂದೆ ಅ. ಭೂನ್ನ 

ನೂಪುರ ಅ. ಭೂಬ. ೬ ನಂದಿತ ಪೂ. ವಿ. ಣ. 

ನೃ ಅ. ಮೆನು. ೧ ನಿಂಬ ಅ. ವೃಷ. 
ನೃತ್ಯ ಅ, ಭೊನ. ೬೩ ನ್ಯಂಕು ಅ. ಮೃಗ, 

ನೃಪ ಅ, ಮನು. ೪೩೭ ನೀಪತ್ರಾಕರಣ ಸೇ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ನೃಪ ತಿನಿಕೇತಸ್ಕಾನಕ ಅ. ಪುರ. ೧೬ ನ್ಯ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ, 
ನೃಪವಣಿಕ್ಕುಲಕ್ಕಂ ಆ. ಮೆಮು, ೭೧ 93 ನಾನಾ. 

ನೃಪಲಹ್ಟೆ ಅ, ಮುನು. ೬೧ ನ್ಯಗ್ರೊಥ ಅ, ವೃಥಾ, 

ನೃಪಸತಿ(ಯರ*) ಅ. ಮೆಮು. ೪೯ ನ್ಯಬ್ ಸೂ. ವಿ. ಣ. 

ನೃಪಸೇನ(ಯೊಳಂ) ನಾನಾ, ೧೨೦ ನ್ಸಾಯದ್ದುಕ್ ಅ. ಮನು. 
ನೈಬಾಲಯಾಂತರ್ಗತಕಸ್ಟೆ ಅ, ಪುರ. ೧೪ ನ್ಯಾಯಾನಪೇತ(ಮುಖಂ) ನಾನಾ. 

ನೈಪೇಂದ್ರಚಿಹ್ನ ಅ, ಮೆಮು. ೬೧ ಪ. 

ನೃಪೇಂದ್ರಚಿಹ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾ:' ಕ ನಾನೂ. ೩೦ ಪಕ್ಕಣ ಅ, ಪುರ, 
ನೆಗಡಿ(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ. ೩ ಪಕ್ನ ನಾನಾ. 

ನೆಲ(ದೇ) ಅ. ಬೊ. ೧ ಚ ಅ. ಕಾ. 

ನೆಲವ(ದೇ) ಅ. ಪುರ. ೩೪ ಪಕ್ಷ(ನಾಮಂ) ಅ. ಮೃಗ. 
ನೆಲೆಯಸ್ೌಧ ಗೃಹಾಳಿಗಳ* ಅ. ಪುರ. ೧೩ 32 ಅ. ದೇಹಾ, 

ನೇತ್ರ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೬ ಪಕ್ನಕ ಅ. ಪುರ. 
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ಪಶ್ತತಿ ಅ... ೬ ಪತಾಕಿನೀ ಅ. ಸಮ. 
Al ಅ, ಮೃಗ, ೧೦ ಪತಿ ಅ. ಮೆಮೆ, 

ಪಹಿ ಅ, ಮೃಗ. ೯ ೨3 ಸಾ. ವಿ. ಣ. 
ಪಹಿ(ಗಳ್ಲೆಂ) ನಾನಾ. ೩ ಪತಿತ ಸೌ. ವಿ.ಣ, 

ಪಶಿವ್ರಜಕ್ಕಂ ನಾನಾ. ೫೪ »» ಆ, ಸಮ, 
ಪ್ತ ಅ. ದೇಹೂ. ಎ೦೨ ಪತಿತಾಖ್ಯ ಅ, ಸಮ. 
ಪಗಲ"*(ದೇ) ಅ, ಕಾ. ೪ ಪತಿವತ್ನೀ ನಾನುಂ) ಲ ಮಂಮು, 
ಪಗೆ(ದೇ) ಸಾ. ವಿ.ಬ್ಯ. ೪ ಪತಿವೃತ ಅ. ಮನು 
ಪಚಂಪಚೆ ಅ. ವೃಥ್ತಾ. 22. | ಹತಿಂವರೆ ಅ. ಮನು, 
ಪಟಚ್ಚರ ಅ. ಭೊನು. ೧೭ ಪತ್ತನೀಕಿನಿ ಅ. ಸಮ, 

ಪಟವಾಸ ಅ. ಭೊಮ ೧೫ ಪತ್ಮನ ಅ. ಪುರ, 
(ಉರು)ಪಟಿಹ ಅ. ಭೊಮ. 0೬ ಪತ್ತಿ ಅ. ಸಮ. 
ಪಟಳೆ ನಾನಾ. ೧-0೩ 23 ಅ, ಸಮ, 
ಪಬಳೆ(ಮಂಂ) ಅ. ಪುರ. ೧ ಪತ್ನಿ ಅ, ಮುನ್ನು 

ಪಟು ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬ ಪತ್ರ ಅ, ಸಮ 
ಸ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೩ » ನಾನಾ. 

ಪಟೋಳೆ ಅ. ವೃಕ್ಷ... ೩೬ ಸ ಅ, ಮೃಗ 

ಪಬೈಕ,ಮಕ್ಕೆವುಂನ,ಂ 22 ಅಆ, ಪಮ 

ಶಡನ್ಯಪೆ ತಯ] ಅ. ಮನು. ೪೯ | 7 ಅ. ಸಮ, 
ಪಟ್ಟ್ಯಮಹಾಬವಿ ಅ. ಮನ, ೪೯ ಸ ಅ. ವನ. 
ಪಡಿಗ(ದೇ) ಅ. ಪ್ರರ. ಎ೬ ಪತ್ರಂಗಳಮೊದಲ* ಲ್ಕ ಮೃಗ 
ಪಡಿಯಜ(ದೇ) ಅ. ಮೆನು. ಖಿ ಪತ್ರರಥ ೨. ಮೃಗ, 
ಪಡೆವಳ(ದೇ) ಅ. ಮುನು. ೪ ಪತ್ರಲೇಖ ಅ, ಭೂಪ. 
ಪಣವಢು ಅ. ಮನು ೭ ಪತ್ರಾಂಗುಳಿ ಆ. ಭೂಪ, 
ಪಣಾಯಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ನಂ ಪತ್ರಿ ಆ. ಸಮ. 
ಪಣಾರ್ಪಣ ಅ. ಮನಂ, ೬೪ ಸ ಆ ಮೃಗ. 
ಪಣಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ Mo ಪತ್ರ ಅ, ಮೃಗ. 

ಪಣ್ಯವಿಕ್ರೆಯಶಾಲೆ ಅ. ಪುರ... 0೦ ಪಢಕ ಅ, ಪುರ, 
ಪಣ್ಯವೀಥೀ(ನಾಮಂ) ಅ. ಪುರ. ೩ ಪಥ್ಯೆ ಅ. ವೃಕ್ತಾ, 
ಪಣ ಸುಜೀವಿ ಅ. ಮೆನೆ. ೬೩ ಪದ ಅ. ಬೀಹಾ, 
ಪತಗ ಅ. ಮೃಗ. ೯ ಪದವಿ ಅ. ಪುರ, 
ಪತತ್ರ ಅ. ಮೃಗ. ೧೦ ಪದಾಜಿ(ಗೆನಾಮಂ) ಅ. ಸಮ್ಮ, 
ಪತತ್ರಿ ಅ, ಮೃಗ. ೯ ಪದಾತ ಅ, ಸೆಮ್ಮ 
ಪತದ್ಗ )ಹಾಖ್ಯಂ ಆ. ಪುರ. 0೬ ಪದಾತಿ ಅ. ಸವೆಂ. 
ಪತಂಗ ನಾನಾ. «೬ ಪದಿಕ ಅ. ಸಮ, 

೨೨ ಅ. ಸ್ವ. ೬೪ ಪದ್ದತಿ ಅ, ಪುರೆ. 
ಸ (ನ ಮ್ಸಗ. ಎಂಪಿ ಪದ್ಧ ಅ. ಸಲಿ, 

ಪತಂಗಿ ಕ ಅ, ಮೃಗ ೦೪ | ಪದ್ಧ ಕ ಅ, ಪೆಮ, 
ಪತಾಕಾ ಚಿಹ್ನೋತ್ಪಾತ ನಾನಾ. 1%-೦ಂ | ಪದ್ಮನಾಭ ಅ,ಸ್ಟ, 

< 

OV 

೧೩ 

ಂಉ 

೧.೦ 

b 

೧೦ 

೧೦ 

೧೦ 

೧೦ 

ಎಲಿ 

೩೪ 

HO 
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ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿ ಅ. ಕಾಲಾ, ೧೦ 

ಪದ್ಮೆ €3; ಸ್ನ. ಏಂ 

ಪದ್ಯ(ನೆಖಂ) ನಾನಾ. .ಂ೦ 

ಪನನ ಅ. ವೃ್ಲೇ. ೧೪ 

ಪನ ಸಂ ವಿಣ. ಳಳ ಡಿ 
ಪನ್ನಗ ಅ.ಸಂ ೭ 

ಪನ ಗಶೆರಣಂ ಅಸಲಿ ೨ 

ಪನೆ(€) ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೪ 

ಸಯಸ್ಸಂದ್ಣ್ಯಿ) ನಾನಾ. ಜಳ 

ಪಯಣಂಬೋಬಾತ ಅ. ಪುರ. ೨ 

ಪಯಸ್ಸರಣೆ ಅ, ಸಲಿ. ೧೬ 

ಪರೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೦ 

2 ಸಾ, ವಿ. ಣ. ೬೦ 

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ಬರೂಪ ಅ, ಸ್ತು. Ve 

ಪುರಗಮನ ಸ. ವಿ, ಸ್ಯ. ೩೧ 

ಪರಗುಣದೊಳೆಸಹನ ನಾನಾ. ೧೨ 

ಪರಡು(ಗಳ*) (ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ. -೦ 

ಪರತಭ ಅ, ಸಲಿ. ೧೩ 

ಪರದ(ದೇ) ಅ. ಮೆಮು. ೬೨ 

ಪರದು(ದೇ) ಅ, ಮನೊ. ೬೪ 

ಪರಪರಿವಾದ ಪರವ್ಯಾಹರಣ ಟ್ಲಭೊಬಿ. ೨೯ 

ಪರಪುನ್ಮೈ ಅ, ಮೃಗ, ೧೩ 

ಪರಭಾಗ ಅ, ಮನು. ೦ 

ಸರಮೂದರೆ ನಾನಾ, ೪. 

ಪರಮಾನ್ನ ಆ, ಧಾನ್ಯ- ೧೦ 

ಪರಮೇನ್ಸಿ ಅ. ಸು. Ve 

ಪರಲೋಕ ಅ. ಮಮ, ೪೬ 

ಪರವಶವರ್ತಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎ೦೧ 

ಪರವೇಶ್ವಸ್ಥಿತೆ ಕುಟ್ಟವಳ್ಲಿ ಅ. ಮನಂ. ೯ 

ಪರಶು ಅ. ಸಮ. ೧೬ 

ಪರಶುಧರೆ ಆ. ನ್ನು. ೧೩ 

ಪರಶ್ನ್ವಥ ಅ, ನಮ್ದೆ ೧೧೪ 

ಪರಸ್ಪರ ಸೌ. ವಿ.ಖ್ನು,. ೧೧ 

ಪರಸ್ಪರಾಲಾಪ ಅ, ಭೂಮಿ. ೨೯ 

ಪರಾಕ್ರಮ ಸೆ. ವಿ. ವ್ಯ. Va 

ಪರಾಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಾತನೊಳ್ ನಾನಾ. ೧-೦೧ 

ಪರಾಗ ಅ, ಪಶು. ೧೩ 

33 ಅ, ವನ. ೧೧ 

ಪರಾಯಣ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೩೧ 

ಪರಿಕಿ ನಂ 

ಪರಾಯಣೋ(ಬಾಖ್ಯಂ) ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩೧ 
*ಪರಾರಿ ಅ. ಠಿ. ೧೧ 

ಪರಾರ್ಧ ನಾ.ವಿ.೧ಣಇ. ೫ 

ಪರಾವೃತ ಅ, ಮೆಮು. «೬೪ 

ಪರಾಸು ಅ, ಮನು. ೪೫ 

ಪರಾಸ್ಕಂದಿ ಅ, ಮೆಮು. ೪-೧ 

ಪಠಿಕಂತ? ಅ, ಮೆಮು. v೩ 

ಪರಿತರ ಅ. ಮೆನು. ೩೬ 

9 ಅ. ಪುರ. ಎಂ೧ 

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 

ಪರಿಕಳಿತಂ ನಾನಾ. ೯೪ 

ಪರಿಕೊಬ ಅ. ಪುರ. ೬ 

ಪರಿಕ್ರಮ ಸಾ.ವಿ, ವ್ಯ. ೯ 

ಪರಿಖಾತ ಅ, ಸಲಿ. ೧೫ 

ಪರಿಖಾ(ಭಿಖ್ಯಂ) ಅ, ಪುರ. ೬ 

ಪರಿಕಾ ಅ, ಪುರ, ೧.೦ 

ಪರಿಗ್ರಹ ನಾನೂ. ೧೭ 

33 ನನಲ, ೬೪ 

ಪರಿಘಾತ ಅ, ಧಾನ್ಯ. WY) 

ಪರಿಚಯ ನಾನೂ, ಚ್ 

೨ ಸಾವಿನ. ೯ 

ಪರಿಚ್ಚದ ಅ, ಪುರ. ಣ 

ಪಠ್ನಿಚ್ಯುತ ಸೌ. ವಿ.ಣ. ೪೬ 

ಪರಿಣಯ ಆ. ಮೆಮು. ೧೧ 

ಪರಿಣಾನು ಕಾದಿ, ವ್ಯ ಏಂ 

ಪರಠರಿಣಾಹದೊಳಂ ನಾನಾ, ೧-೦೨ 

ಪರಿದೇವನೆ ಅ, ಭೊಮ. ೨೦೯ 

ಪರಿಧಾನ ಅ ಭೂಮ. ೦ 

ಪುರಿಥಿ ಆ. ಪುರ, ೬ 

ಣೆ ಅ. ಸ್ಪ, ೬೬ 

ಪರಿಪ್ಲವ(ವಚನೆ) ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೦ 

ಪರಿಪಂಥಿ ಅ, ಮನಂ. ೪-೧ 

ಪರಿಪಂಥಿ ಸೌ. ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ವಿಸ್ We ಅಲ ಬೀ. ವಿ, ವ್ಯ, ೩೬ 

ಪರಿವಾಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೦ 

ಪರಿಬಾಳಿಯೊಳೆಂ ನಾನೂ. ೧೨೦೨ 

ಪರಿಬರ್ಹ ಅ, ಪುರ. ಎಣ 

ಪಶಠಿಳೂತಿ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ. ವಂ 
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ಪರಠಿಭೃವ್ವೈೇಯವ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೧ ಪರ್ಯಂಕಾ(ಖ್ಯಂ) ನಾನಾ. ಓಂ 

ಪರಿಮಳ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೧೩ ಪರ್ಯಟನ ಅ. ಮಮ. ೩೬ 

ಪರಿಮಾಣ(ಮಖಂ) ನಾನಾ ೪೪ ಪರ್ಯನುಯೋಗ ಅ. ಭೊನೆ. ೩೦ 
ಪರಿಮಿತ ಪ್ರತಸ್ಥಿತಿ ಅ, ಮನು. ೩೬ ಪರ್ಯಸ್ತಿಕೆ ಅ. ಮೆನು ೩೬ 

ಪರಿಮೋವಫಿ. ಅ. ಮನು. ೫-೧ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ,. ಕಂ 

ಪರಿರೆತ್ಲ್ ಕ(ನುಂ) ನಾನಾ, ೧೧೬ ye ನಾನಾ. ೧೨೦೬ 
ಪರಿರಂಭಣ ಸಾ. ವಿಸ. ಎಳ pe ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೬ 

ಪರಿವಾದಿನಿ ಅ. ಭೂಬ. ಎ೦೪ ಪರ್ಯಾಯನಾಮಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಪರಿವಾರ ಅ, ಪುರ, ೧ ಪರ್ಯಾಸಿಕಾಖ್ಗೆಯೊಥ್ ನಾನಾ. «೬೦ 

ಪರಿವಿಡಿಯಿಂಂದಂ(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ಎ೩ ಪರ್ಯ್ದಂಚನ ಅ. ಮನು, 4೩ 

ಪರಿವೃಢ ಸಾಾವಿಣ ೯ ಪರ್ಯು ಪಾಸ್ತಿ ಅ, ಮುನು, ೩೫ 

ಪರಿಮೇಜ ಅ. ಸ್ಟ. ೬೬ ಪರ್ಯುಪಾಸ್ಕೆ ಆ, ಸಂ ೧೪ 

ಪಕಿಶೇ ನಂವಾದ್ಧಮಿವಜರೂ ತ ಪರ್ವ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೧ 

ಭೊಳಪೊಕ್ಕಿ ಕರುಂ ಇಟು ಲ jk ಅ. ಕಾ, ೭ 
ner a ಸತ ಪರ್ವತ ನಾನಿ. ಎಂಜಿ 

ವಸ್ತ್ರ್ಯಾದಿರವ ಹೆ ಅ, ಹಾಲಿ. ೧ 
ಪರಿಮಜ್ಯ ಅ, ಸಲಿ. 0೦ ಪಲ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦ 

ಪರಿಷತ್ ಅ. ಸಲಿ. ಎಂ ತೆ ನಾನಾ. ೪೩ 
ಪರಿ ವ್ಹೊಂಗಾ(ಖ್ಯಂ) ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೪- ಪಲಲ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦ 

ಪರಿಸರದ ತೂಖರಿ (ದೇ) ಅ. ಹಾಲಾ, ೩ ತ್ಯ ನಾನಾ, ೪೩ 
ಪರಿನರ್ಪ ಣ ಪಾ. ವಿ. ಪ್ಯು. ೯ ಪಲವರ್ಥ ೦ಗಳ್ ನಾನಾ. ಎ 

ಪರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನಾ, ೩ ಪಲಾಶ ಅ, ವನ” ಜಿ 

ಪರಿಸ ಸ್ಫೃಂ ಅ, ಪುರ. pe ಟ್ಟ ಶಾ. ವಿ.ಣ,. ೬೫ 

ಪರೀಕ ಸಾ.ವ್ಕಿ ಣ. ಎಳ ಪಲಾಶ ವೃಥಾ, ೪ 

ಪರೀತಾಪ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೪ ಪಲಾಶದಂಡೆ ಅ. ಮನು. ೩೧ 

ಪರೀವಾದ ಅ, ಭೊಬ. ೩೪ ಪಲಿತ ಅ. ದೇಹಂ. ೨೦ 

*ಪರಂತ್ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧೦ ಪಲ್ಲವ ಅ, ವನ. ೯ 

ಪರುಷ ಅ. ಭೊಬ. ೩೦ ಪ್ಲಲ್ಲವಿಕ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೯ 

ಸರೂಪಕಾಹ್ಟಯಂ ಅ ವೃಕ್ತಾ. ೧೦ ಪಲ್ಬಲ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೧೬ 

ಪರೆಯುಂ? ಪರಿ(ಯಖಂ) ನಾನಾ, ೬೧ ಪವ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ, ೦೧ 

ಪರೇತ ಆ. ಮಮ, ೪೬೫ ಪವನ ಸೂ. ವಿ, ವ್ಯ. ೦೧ 

ಪರೇತವಿಭು ಅ. ಸ್ಟ, ೪೧ ತ್ನ ಅ. ಸ್ಪ, ೪೪ 

ಪರೋಕ್ಷ ಅ. ದೇಹಾ. ಎಳೆ ಸ ನಾನಾ, ೩೫೬ 

ಪರ್ಣ ಅ, ವನ. ಇ ಪವನ ಜಲ(ಜ)ಜಾತಾಂಭೆಃ 
ಪರ್ಣ ಶಾಲೆ ಅ, ಪುರು ೨೦ en ) } ನನಲಲ ಸು 
ವರ್ಪ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧ ಪವಮಾನ ಅ, ಸ್ಪ, ೪೪ 

ಪರ್ಪಟೀ ವೃಥಾ, ಎ ಪವಿ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೪ 

ಪರ್ಯಂಕ ಅ. ಮೆನು. ೩ ಕ್ಯ ನಫಿನಿ. ೧೦೪ 

4 ಅ. ಪುರ, ಎಂ ಪವಿತ್ರ ಸಾ. ವಣ. ೬೧ 
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ಪರ್ಯೆಂಕ ನಾನಾ, ೧೧೬ ನಾದ ನಾನಾ. ೨. 

ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩೭ ಬಾದತಳ ಅ. ದೇಹಾ. 

ಪಕೀಯೆ? ಅ. ಭೂ. ೭ ಬಾದಪ ಅ. ವನ. ೧ 

ಪಶುಗಳ್ಲೆ ಹಿತ, ಅ.ಭೊ ೬ ಬಾದರಸ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಪಶುಪತಿ ಅ. ಸು. ೧೩ ಖದರಿ(ತದ್ಭು) ಅ. ವೃಥಾ. ೧ 

ಪಶುಸಮೂಹ ಸಾ. ವಿಣ. -ಂ ವಾದಾಗ್ರ ಅ, ದೇಹಾ, ೩ 

ಪಕ್ಕಿಮದಿಕ್ಟ ಅ, ಸ್ನ. ೪೩ ನಾದಾತಿಕ ಅ, ಸಮ. ೧೦ 

ಪಕ್ಕಿಮಾಂಗಭೂಗ ಅ. ದೇಹಾ, ೬ ವಾದತ್ರಾಣ ಅ. ಪುರ. ೪ 

ಪಶ್ಯತೋಹರ ಅ, ವಂದನ, ೪ ಖಾದೂ(ಶೈಬ್ಬಂ) ನಾನಾ. ೧೦೪” 

ಪಸಿವು(ದೇೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. v- ಬಾದುಕೆ ಅ. ಪುರ. ೨0೩ 

ಪಸು(ತದ್ಭ) ನಾನಾ ೧೦೪ ೫ನ ಅ. ಧಾನ್ಹ.. ೬ 

ಚ ಅ. ಪಶು. ೬ ಬಾನೀಯ ನಾನಾ ೯ 

ಪಸುರಾಜಟದ ಫಳನಿಕಾಯ ಆಅ, ವನ. ೯ »» ಆ. ಸಲಿ, ೧ 

ಪಸ್ನತ ನಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂ೦ ವಾನೀಯಶಾಲೆ ಆ. ಪುರ, ಎಂಂ 
ಫು 

ಪಳ ನಾನಾ. ೯೫ (ಆನ್ನಿತ) ಏಾಪ ನಾನಾ. ೧-೦೬ 

ಪಳೆಗಂಡೆ ಅ ಮೆನು. ೪೩ ಬಾಸ ಅ.ಸಂ ೧೨ 

ಪಳವಕ ಅ, ವೃಘ್ಷಾ, ೩೬ ಸಾಪರ್ಥಿ ಅ. ಮುನು. ಜಿ 

ಪಟಹ(ತದ್ಭ) ಆ. ಭೊಬಮ್ನೆ ಎಂ೬ ಬಾಪರ್ಥಿರತ ಅ, ಮುನ್ನು ೪ಜಿ 

ಬಾಕದ್ದಿಪ ಅ, ಸ್ಟ. ೩೪ ಬಾಬಾಶುಭದ ನಾನಾ. ೨೯ 

ಬಾಬಚ್ಚರ ಅ. ಮೆಮು. ೪" ಬಾದಿ ಸಾ. ದ. ಣ. ೧೧ 

ಬಾಳ ಸಾ.ವಿಣ. «೪ ಬಾಮ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೫ 

ವಾಟಳಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ವೃತ್ತಂ. ೧ ಬಾಮನ ಅ. ದೇಹಾ, ೪೧ 

ಸಾಧೀನ ಅ. ಸಲಿ. ೫ | ಪಾಮರ ಜಿ ಮಮ. ೬೦ 

ಬಾಡಿವ(ತೆದ್ಭ) ಆ. ಕಠ, ಪ ನಾಯಂ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ 

ಬಾಣಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೭ ಪಾರ ಆ. ಪಲ್ಲಿ ೧೩ 

ಬಾಣಿಸೀಡೆನ -: ಅ, ಮನು. ೧೧ ಬಾರದ ಅ. ಧಾನ. ೧೩ 

ನಾಣಿನಿಮುಕ್ತ ಅ. ಸಮ, ೧೪ ಬನರಪವ ಅ, ಹಾಲಾ. ೫೯ 

ಬಾಣ್ಸೈ(ದೇ) ಆ, ಮನು. ೪ ಶಾರಸಪೇಕ ಅ. ಸಮ. ೩ 

ಬಾತಾಳ ನಾನಾ. ಎ೭೩ ಬಾರಾಯಣ ಸಾ. ವಿ, ದ್ಯ. ೩೧ 

ಸ ಆ. ಸಂ. 2೫ ವಾರಾವತಾ(ಖ್ಛಂ) ಅ. ಮೃಗ. ೧೪ 

ಬಾತಾಳೆನಿವಾಸಿ( ಗಳ್) ಅ. ಸ್ಪ, ಒಂ ಐಾರಾವಾರ ಆ. ಸಲಿ. ಎ 

ಬಾತ್ರ ನಾನಿ. ೦೪ ಬಾರಿವ್ರಾಜ ಅ. ಮನು, ೩೪ 

» ನಾನಾ. ೧೧% ಬಾರಿಹಾರ್ಯ(ನಾಮಂ) ಅ. ಭೂನ. ೬ 
i ಅ, ಪುರ. ೨೬ ಪಾರ್ಥಿವ ಅ. ಮನು ೪೩ 

ಸಾಥ ಅ, ಸಲಿ. ೧ ಸಾರ್ಥಿವ(ನುಂ) ನಾನಾ. ೧೭ 

ಲಾದ ಅ. ಸ. ೬ ನೌರ್ವತಿ ಅ. ನ್ನು. ೧ 

3 ಅ. ವನ, ೩ ವಾರ್ಶ್ಪ(ಸಂಜ್ಯ ಕಂ) ಅ. ದೇಹಾ. «4೬ 

ಹ ಅ. ಹಾಲ ೩ ವಾರ್ಸಿ ಅ. ದೇಹಾ. ಎಂ 

ಜ್ಯ ಸನ ವಿ೧ ೩೬೦ ಐಾಲ್(ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧ 
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ಪಾಲ್ ಗಂಗದೇ) ನಾನಾ. ಜಳ | ಲ್ಲ ಅ. ದೇಹಾ, ೩ 

ಬಾವಕ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೯ ಏಕಿತ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦ 
ಭಾಪಡಿಗ (ದೇ) ಅ. ಮೆನು ೪೩ ವಿಶಾಚ(ರ್) ಅ. ಸ್ಹ. ೫೪ 
ಬಾವಿನಸುರಿ ದರೆಯುಂ( ದೇ) ನಾನಾ. ೩೪ ಬಿಶಂಗ ಸಾ.ವನ್ಲಿಣ, ೬೫ 

ಬಾಶ ಅ. ಪ್ರರ. ೩ ಬಿಶುನ ಸಿಂ. ವಿ.ಣ, ೧೩ 

ಜ್ರ ಅ, ದೇಹಂ, ೧೯ ವಿಸ್ಯ ಅ, ಧಾನ್ನ. ಎ೦೧ 
ಭಾಶಖಾಣಿ ಅ. ಸ್ಹ, ೪೩ ನಿಷ್ಯಾತಚಬೂರ್ಣ ಅ, ಭೊಮ್ನ ೧೫ 

ಬಾವಾಣ ಅ. ಕಾಲಾ, ೪ ವಿಹಿತ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ ಂ೦ 

ಶಾಬಂಡ ಅ. ಮನಂ. ೩೪ (ಬಾಣದ)ಪಿಖಳಿ ಕು(ದೇ) ಅ. ಸಮೆ. ೧೯ 

ವಾಸಗೈ(ಯಂಂ)(ತದ್ಭ) ನಾನಾ, -ಂಓ ಪೀಠ ಅ. ಪುರ, ೫ 

ಬಾಳೆ ಅ. ಮೆಮ, ಆ ನೀಡೆ ಅ. ಸಂ. ೧೧ 
ಶಾಲಿ ಅ, ಸಮ. ೧೯ ಬೀತಾಂಬರ ಅ, ಸ್ಪ. ೨-೦ 
ಏಕ ಅ, ಮೃಗ. ೧೩ ಥೀತ ಸಾ. ವಿ.ಣ.,. ೬ 

ಪಿಕೈ(ದೇ) ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೩ಳ ಪೀತಕ ಅ. ಧಾನ್ನ. ೧೩೬ 
ವಿಚವ್ಯಾಖ್ಯಂ ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ೩೦ ನೀತತ್ಟ ಸಾ, ವಿ, ನ್ಯ ಎ 
ಬಚಂ ಅ. ವೃಕ್ತಾ. ೩೦ ಪೀತದು) ಆ, ವೃಠ್ತಾ, ೩೦ 

ಬಿಚುಮಂದ ಅ, ವೃಕ್ತಾ. ೧೦ ಥೀತನಕ ಅ, ವೃ. ೩ 

ಓಟಕ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೬ ವೀತಾಭಿಖ್ಯ ಅ. ವೃಥಾ, ಎಂಜಿ 
i) ಅ, ಪುರ. ೩ ಪೀತಾಮೋದ ಸವಿೀಣ ೪೩ 

ಏಿಬ್ಬು( ಸೈ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೦೧ ವೀತಿವು ಸಾ.ವಿಿೀಣ. ಎಂಪಿ 

ಬಏಠರಕ ಅ. ಪುರ. ೩೦ ಪೀನ ಸಾ.ನಿಣ್ಲ ಸ 

ಪಿತರರದೆನಸಂ ಅ. ಕಾ. ೧೪ $5 ಅ, ಮೆಮು. ೩೪ 
ಬಿತ್ತ ಅ. ದೇಹಾ. ೬ ಬೀನನ ಅ, ದೇಹಾ, ೩% 

ಬಿತಾಮೆಹ ಆ, ಸ್ಟ. ೧೧ ಫೀನೋನ್ನ್ನ ಅ, ಪಶು, ೯ 

ಅ. ಮೆಮು. ೨೦೧ ವೀಯೂನ. ಅ, ಸ್ನ. ೫೨೪ 

ಏಿತ್ಠ(ಶಬ್ದಮೊಂದೆ ನಾನತಿ, ೧೨೪ ನೀಲು ನಾನಾ, ೭೫ 

ಏಿತೃ ಮನು. ಎ೭ ಕಾ ಅ. ವೃಷ್ಣೂ. ೪ 

ಏತ್ಛ್ರದಾನ ಅ, ಮೆಮೆ. ೪% ಪೀವರಸ್ಮನಿ ಅ, ಪಶು. ೯ 

ಪಿತೃಪತಿ ಅ. ಸ್ಪು. ೪೧ ವೀವರಾ(ಖ್ಯಂ) ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೫೬ 
ಏಿತೃವಿನೊಡೆವಟ್ಟದಾತ ಅ. ಮನು. ೦ ನೀಜ (ಬೇ) ಅ, ವೃಥಾ. 0೧ 
ವಿತೃವ್ಯ ಅ, ಮನು. ೦ ಪುಚ್ಚಮೂಲ ಅ, ಸಮ. ೩೪ 
ಪಿತೃಸವನ ಅ. ಮೆಮು. ೪೪ ಪುಬಭೇದ ಅ. ಸಲಿ. ಎಳ 
ಏನದ್ದಿರದಾಂಕ? ನಾನಾ, ೭೫% ಪುಬಭೇದನ ಅ, ಪುರ, ೫ 
ಏನಾಕ ಅ, ಸ್ತ. ೧೫ ಪುಣ್ಯ ನಾನಾ, ೫೪ 

ಪಿಬಾಸಾ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೪ ಸ ಅ, ಸಂ. ೧೩ 
ಪಿಪ್ಪಲ ಅ. ವೃಶ್ಷಾ. ೪ ಪುಣ್ಯಜನೆ(ರ್) ನಾನಾ. ೧೯ 

ಏಿಪ್ಟಲಿ ಅ. ವೃಥಾ. ಒ.ಂ ಪುಣ್ಯಜನ ಅ.ಸ್ನೊ. ೪.೨ 

ಪಿರಿಯನೆನಿಪ(ಂ) ನಾನಾ. ೬೨ ಪುತ್ರ ಅ, ಮನು, ೧೬ 

ನಿರಿವರಂದವಂ? ಅ, ವೈಘ್ಠಾ, ೧೬ ಪುತ್ರ(ನುಂ) ನಾನಾ, ೩೧ 

136426 
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ಪುತ್ರಿ ಅ, ಮುನು, ೧೭ ಪುಲಾಕಾ(ಖ್ಯಂಗಳ") ನಾನಾ. «೬೪ 
ಪುತ್ರಿಕೆ ಅ, ಪುರ, ೩೯ ಪುಲಿಂದ ಅ, ಮನು. ಳಳ 

ಪುದಿನಿರ್ಬಿ ಳೆಯ ಅ, ಪ್ರರ. ೩೩ ಪುಲೋನುತನೂಭವೆ ಅ. ಸ್ನ. ೩೫೪ 

ಪುನ್ನಾಗ ಅ. ವೃಥಾ. ೭ ಪುಲ್ಲುಡಿ(ದೇ) ಅ. ಪುರ, ೯ 
*ಪುನರ್ ಸಾ.ವಿ.ಬಖ್ಯೆ, ೧೦ ಪುವ್ವರ ಅ.ಸಲಿ. ೧ 

ಪುನರೂಢಾಸ್ತ್ರೀ ಅ, ಮನು. ೬ ಚ ಅ. ಸ್ಟ. ೫೬ 
ಪುನರ್ಭವ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೦ ಫುಮೈರೀಣಿ ಅ. ಸಲಿ. ೧೫ 

ಪುನರ್ಭೂ(ಸಮಾಖ್ಯೆ) ಅ. ಮನು ೬ ಪ್ರನ್ಪವತಿ ಆ. ಮೆಮೆ. ೧೩ 

ಪುನರ್ನವ ಅ, ವೃಷ. ಂಓ ಪುಮೈ ಅ. ವನೆ. ೧೧ 

ಪುರ ಅ, ಪುರ, ೫ ಪುವ್ಪಕ ಅ. ೪೩ 
A ಅ, ಪುರ, ೪ ಸ ಅ. ಸಮ. ಎಂಪಿ 
»» ಅ. ಸ್ನ. ೪೩೭ ನ.ಚಯಮ್ಮಿದೆ 

ಪುರ ಗೋಪುರ ಅ, ಬೆ ಸ ಸ ಿವುದ ತ್ } ಯು ಸ್ತ 
ರಮಧ್ಗದೊಳೊದವಿದ | ಪ್ರನ್ನದಂತಾ(ಖೆ ಅನ್ನೆ. ೫೦ 

iy ಬ ಇಟ್ಟವು ಈ ಪ್ರುಪ್ಪುರಥ Fy ಅ, ನೆ ೨೭ 
ಪುರೆಂದರ ಆ. ಸ್ಪ. ೩೩ ಪುಪೃಲಿಹ ಅ. ಮೈಗ. ಎಂ 

ಪುರಂಧ್ರಿ ಅ. ಮನು. ೩ | ಫುಬ್ಚವತಿ ಅ, ಮನು. ೧೩ 
ಪುರಭೇದ(ವಾಚಿ) ನಾನಾ. ೯೭ | ವುವ್ರವೂಬ ಅ, ವನ, ೧೨ 

ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ. -೦ ಪುಪ್ಕುವಿಶೇ ಬರೆಚನ ಅ. ಭೊಬೆ. ೧೪ 

ಪುರಸ್ಸರ ಅ, ಸಮ. ೯ ಪುವ್ಯೆ ಅ, ಸ್ಪ. ೪ಂ 

ಪುರಾಣ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೬೩ ಪುಳಕ ನಾನಾ. ೬೪ 

ಭ್ರ ಅ, ಸ್ಟ. ₹ | ಪುಳಿಂದಸ್ಲಾನ ಅ. ಪುರ. ೩ 
ಪುರಾತನ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೬ ಪುಳಿನನ್ಮೆಳಿ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೧೪ 
ಪುರೀತ ಅ, ದೇಹಾ. -೪ |, ಪುಳೋಮಂಹರ ಅ. ಸ್ಟ. ೩೪ 
ಪುರೀ. ಆ, ದೇಹಾ. ೩೧ | ಪೂಗ ಅ. ವೃಹ್ಷೂ, ೩ 
ಪುರು ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೨೪೪ ತೆ ನಾನಾ, ಹಂ 

ಪುರುಪೃವ್ಮ ಅ, ಸಂ, ೩ ಪೂಜಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂಜಿ 
ಪುರುನ, ಅ, ಮೆನು. ೧ ಪೂಜೆ ಅ. ಸಂ. ಎಳೆ 

9೨ ನಾನಾ. ೧೧೬ ಪೂಜೋಪಹಾರ ನಾನಾ, ಎಳಿ 
ಪುರುಮೂರ್ಥ ಅ, ಮನು ೪೬ ಪೂತ ನಸ್ಲಾವಿೀಣ ೬೧ 

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅ. ಸ್ಹ. ೨೦. , ಪೂದೋಟ ಅ. ವನ. ೧೨ 
ಪುರುಹೂತ ಅ. ಸ್ಪ, ೩೩ ಸೂಫಲಿಕಾ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧. 

ಪುರೋಗಮ ಅ, ಸಮ. ೯ |, ಫೂರ್ ಅ, ಪುರ, ೫ 

೨ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೨ ಪೂರ ಅ. ಸಲಿ. ೧೩ 
ಪುರೋ ಭಾಗಿ ಸೂ. ನಿಣ ೧೭ ಪೂರಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪ 

ಪುರೋಹಿತ ಅ, ಮನು. ಇಳಿ ಪೂರ್ಣ ತುಟ ಅ, ಪುರ. ಎಂ 

ಫುರ್ಬು(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ. ೧ ಪೂರ್ಣ ಸೂಂ.ವಿೀಣ. ೫೩ 

ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಅ.ಸ್ಟು ೬4 5 ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪. 

ಪುಲಹ ಅ.ಸ್ಟು, ೩೬ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅ, ನಾ, ೯ 
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ಪೂರ್ತ ಅ. ಮನು. ೪೩ | ಪೇಸ್ಟಾಪ್ಲಂಗಳ್? ನಾನಾ. ೩೯ 
ಫೂರ್ವದೇವ(ರ್) ಅ.ಸ್ವ. ೩ ಪೇಚಕ ಅ, ಸಮು. ೩ಳ 

ರ್ವಾಪರಾಂಫಿ,ಯುಗ ಪೇಡಿ(ದೇ ಅ. ಮೆಮು. ಎಂಟ 

ಹ ಇ ಹು ಬತ ಉಚ ಕ ಸಾ.ವಿಣ ೩೯ 
ಪೂವಿಂ(ಗಂ)(ದೇ) ನಾನಾ. ೪೬ ಪೇ ಶಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೫ 

ಪೂವ. ಅಸ್ತು. ೬೪ ಪೇಳಿ ಕ(ತದ್ಭ) ಅ, ಪುರ, ಎಂ 
ಪೃತನಾಖ್ಯೆ ಅ. ಸಮ. ೪ ಪೇಯಿಕ(ದೇ) ಅ, ಮನು. 0 
ಪೃತನಾ ಅ, ಪಮೆ. ೪ ಪೈಪ್ಟೃಕಭಪ್ಟ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ಣೂ 

ಪೃತನೆಗಳ್ ಮೂ | ಸಚ ಪೊಣರ್ವ ಶ್ಚಿ(ದೇ) ಅ, ಮುಗ. ೧೩ 

ಅಕೊಂದಿತೋಅತ | ಫೊಣರೊಳ*(ದೇ) ಸನಾ, ವಿ.ಣ, ಷಿ 
*ಪೃಥಕ್ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೧ ಪೊದಯಿಸಿದಾಚನ್ನಿ ಚು ಸ್ತ 

ಪೃಥಗ್ಹನ ಅ. ಮೆನು. ೭೨ ದನ(ವಂಂ0) ಹಸ 
ಪೃಥು ಸಾ. ವಿ.ಣ, 2೪೯ ಪೊಯ್ನೀರ್(ದಛ) ಅ. ಧನ್ಯ, ೩ 
ಪೃಥುಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೧ ಪೊರ್ಕುಲರ್ (ದೇ) ಅ, ಬೇಹಾ., ಎ೬ 

ಪೃಥುತ್ನ ಸಾ. ವಿ, ಸ್ಯ. ೦%” ವೊಲಸಂನಾರ್ಶಾಗಂಧ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಂಪಿ 

ಪೃಹುರೋಮ ಅ, ಸಲಿ. ಇ ಪೊಲೆಯ(ನಂ0)(ದೇ) ನಾನಾ. ೬೧ 

ಪೃಥ್ನಿ ಅ. ಭೂ, ೧ ಪೊಸತು(ದೇ) ಅ, ಭೊಮ, ೧೩ 

ಪೃಥ್ಞಿೀ(ಯಖಂ) ನಾನಾ, ೯೪ ಪೊಸದಳಿರ್(ದೇ) ಅ, ವನ. ೯ 

3 ನಾನಾ, ೯೪ ಪೊಸಖುಡಿ(ದೇ) ಅ, ವನ. ಕ 

ಪೃದಾಕು ಅ, ಸಂ. ೩೬ ಪೊಜಕೆಯ್(ದಬೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೯ 

ಪೃಕ್ನ್ನಿ ಅ. ದೇಹಾ. ೪೦ ಪೋಗಂಡೆ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೯ 

ಪೃಕ್ನಿ ಪರ್ಣಿ ಅ. ವೃಕ್ಷಾ, ೦೫ ಪೋಟಿ ಅ, ಮನು. ಂಓ 

ಪೃಮತ ಅ. ಸಲಿ. ಎಳಿ ಪೋತ ಅ, ಸಲಿ, ೧೦ 

ಪೃುಪತಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ಮೃಗ, ೪ ತ ಅ, ಸಮೆ, 2೪ 

ಪೃಪದಶ್ವು ಅ. ಸ್ವ. ಕಳ ಪೋತವಣಿಕ್ ಅ, ಸಲಿ, ೧೦ 
ಪೃಮದಂಶ ಅ. ಮೃಗ. ೪ ಪೋತವಾಹಿ ಅ. ಸಂ, ೧೦ 
ವು ಅ. ಹೇಹಾ. ೬ ಪೋತ್ರೀ(ನಾವಂಂ) ಅ. ಮೈಗ. ಎಂ 

ಬಹ್ಮವಾಹ್ಯ ಅ. ಪಶು, ಪೋರಿ(ದೇ) ಅ, ಪಶು, ೩ 

ಪೃಬ್ಯ್ಯ ಅ. ಸಮ. ಎಟ ಪೋಯಲ್(ದೇ) ಅ, ವನ. ೬ 

ಪೆತೆ(ತದ್ದ ಅ. ಸಂ. ೪ ಸೌ ಅ. ಮ್ನಿಮೆ. ಎಂ 
ಪಣ"(ದೇ) ಅ, ಮೆಮು. ೧೬ ಖೌದುಖಿ ಅ. ದೇಹಂ, ೧೪ 

ವೆಣ್ಣೂಸಾದಂದು(ದೇ) ಅ. ಮೆಮು ೧೪೬ ಖೌತೋಗವ ಅ, ವಂನಂ, 2೫. 

ಪೆತ್ತುದು(ದೇ) ಅ, ಧಾನ್ಯ. -ಂ ಬೌರ್ಣ ಮಾಸಿ ಅ,ಕಂ, ೯ 

ಪೆರ್ಗಡೆ(ದೇ) ಅ. ಮೆಮು. ಕಳ ಪಂಕ ಅ. ಸಲಿ, ಎ೦ 

ಪೆಸರ*(ದೇ) ಅ, ಮನು. ೩ ಪಂಕಜ ಅ, ಸಲಿ, .ಂ೦ 

ಪೆಸರಿಲ(ದೇೇ) ಅ. ದೇಹಾ. ೧೧ ಪಂಕರಂಹಾನೆನ ಅ, ೧೧ 

ಗುಮ್ಮಳೆ ಪಂಗು ಅ, ಸ್ಪ, ೩೪ ಚ್ಟ © ಆ) ಅ. ದೀಹ. ೧೩ ಸ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೯ 

ಬಿಲವ(ದೇ) ಅ, ದೇಹನ. ೩೯ ಪಜ ನಾನಶಿ, ೧-೦ 



ತಿ) 

204 ಪಠಿಕಿನ್ಮಂ 

ಪಜ್ತೆ ಔಂತ. ವಿ.ಣ,.. ೨೯ ಪ್ರಕಟ 

ಪಚ್ಚಿಧ್ದೇನಿ ಗೌರವದೊಳೆಂ ನಾನಾ. ಳಂ ಪ್ರಕಟಾರ್ಥ 

ಪಂಚಜನೆ ಆ, ಮವನು. ಎ oh 

ಪಂಚಜನೀನ ಸ. ವಿ.ಣ. ಳೆ ಪ್ರಕರ 

ಪಂಚತ್ನು ಅ. ಮುಮು, ಳಿ ಪ್ರಕರ್ನ(ದಿಂದೆ) 

ಪಂಡಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ ಪ್ರಕಾಂಡ 

ಪಂಡಿತ ನಾಗವರ್ಮೇನೆಂ ಪಾ. ವಿ, ಬ್ಗ ೩೬ ಪ್ರಕಾಂಡೆ 

ಪಂಥ ಅ ಪುರ. ೬೭ ಪ್ರಕಾಶ 

ಬನಂಕಾರ್ಥ (ದೆೊಳೆಂ) ನಾನ್ನೂ ಕಂ ೨» 

ಬಾಂಚೆಜಿನ್ಯ ಲು. ಸ್ನ. ತ್ತಿ ೨9 

ಬಾಂಚಾಳಿಕೆ ಅ, ಪುರ. ೩೪ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಭವವೆಚನ 

ಏಂಂಡರ ಸೊ.ವಿಣ ೮೦ ವ್ರೃತ್ಸೃತಿ ಶೇಹ್ಮೂರಿೀನ 
೨ y ಪುಕೋಸು (ನಾಮ ಸೂಂ್ರಢರಣ RS ವ AG ) 

ವಾ ಳ(ಮುಂ) ಬ್ರೀ ಥ್ 

ಬಾಂಡ ಸೊೂ.ವಿೀಣ ೬೭೦ ಪ್ರಕೀರ್ಣವರ್ಗ 

ಬಂಂಡುಭೊವಿ ಅ, ಭೊ, ೪ ಪ್ರಕೃತಾನುಬ ನನ 

ಬಾಂಡುರಕುಪ್ಕ ಅ. ದೇಹೂ. ೩೬ ವನೆಗರ್ತಿ ಹೆ 
Pee [e ಪಿ 

ವಾಂಡುಶ್ಯಾಮು ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೩ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಶಾಂಥ ಅ, ಪುರ. ಪ್ರಕೃತಿನುನೋಹರ 

ಬಾಂಸು ಅ ಪಶು. ಎ೩ ಧರ್ಮುವ್ರಕ'ಬನಪರ 

ಬಂಗ ಹತ. ವಿ.ಣ್ಮ ಒಂ ಖುಷ್, 
A ಗ ಆ 1 
ಓಂಗಲಿ ಎತ್ಫ್ರಿಗ, ೧೫೫ ವೃಕ ಸ್ಕೈತ ರಮೂರ್ತಿ 

ಬಂಗಳ ಸೂ.ವಿಣ. ೬% ಪ್ರಕ್ರನಂ 

ಬಂಗಳೆ ಅ, ಸ್ಟ ಎ೧ ಪ್ರತಿ? 

ಬಿಂಛೆ ಅ. ನ್ಸಿಗ್ಗ ೯೦ | ಪ್ರಕಂಯಿತ 
ನಿಂಜರ ಸತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ೬೬ | ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ಭಐಂಜಳಕ ಅ. ಪಶು ಎ೩ _ ಪ್ರಗ 

ಪುಂಖ ಅ, ಸಮು, ೧೯ | ಪ್ರಣುಣ 

ಗವ ನಿಲನವಿ. | ತ್ = 

ಪುಂಶ್ಚಲಿ ಅ. ಮುನ, ೪ | ವ್ರಗ್ರಹಾಂಶಂ 

ಪುಂಜ ಸಾ. ಈ. ೧ ‘oF | ವೃತುಣ 

ಪ್ರಂಜೀಭೂತ ನಲನ ೯೭ ಪ್ರಕು-ಣಾಂತರವೆ ಫ್ 

ಪುಂಡರೀಕ ಅ, ನ್ನು. ಸ ಪ, ಪ್ರಘಾತ 

೨» ನಎನನಿ ha ಪೃಚಲಾಸ್ 

೨೨ ಅ ಸಲಿ ೧೮ ಪ್ರಚಲಾ3 

ಪುಂಸ್ಚ್ರಿ (ಯಂಗವಾಚಕ ಸಹಾ ಎದ. ಣ್ಮ ಬ್ದ | ಖ್ರಚೆತೆಸ 

ಪೆಂಕುಳಿ(ಒ) ಆ, ಪಗರಿ ೧೦ | ಪ್ರ 

ಅ. ಹುನು 2 ಸಪ್ರ”ಔ( ಸ) 

ಅ, ಸಮು. ಎಳ 

ಪೂವಿಣ. ೧ 

ನಾನಾ, Uv 

ಪಎವಿೀಣ. ಎಪಿ 

ಅ. ಮನು £50 

ನಲನನ, ಜಂ 

ಅ, ವನ ೬ 

ಸೇ ವಿ, ಖ್ಯ ೧೪ 

ಕಾ.ವಿಣ ೩೬ 

ಅ, ಸ್ಪ. ಓಓ 

ನಲನ. ೧೦೪೧ 

ನಲ. ನೊಣ. ಎ 

ಅ. ದೇಹಂ. ೯ 

ಅ, ಮೆಮು, ೬೧ 

ಸಾ. ವಿ ೧ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಆಜ 

ಅ, ಮೆಮೆ, ೭೩ 

ನಾನಾ, ೪೪ 

ಪೂ.ವಿಿ,ಲ, ಎಳೆ 

ಸತ. ಬಣ. ೧೬ 

ಹಂ. ವಿ. ಬಿ ಎಪಿ 

೨, ಹಮ. ೫೧ 

ಇಂ. ಖ.ಣ, ೪೦ 

ಲ ಪುರ. ತ್ರಾ 

ಸಾ.ವಿೀಣ. ೬ 

ಪೊ.ವಿೀಣಇ ಸನ್ನ 

ಅ, ಸಮಿ, ಎಜಿ 

ನಠಂನ್ನ್ನಾ ೧೧ 

ಅ. ಪುರ. ೧೦ 

ಅ, ಪುರೆ. ಎಳ 

ಅ, ಸವ, ಎ 

ಅ. ಮೃಗ. ೧.೦ 

ಅ, ಮೃಗ, ೧-೦ 

ಲ ಸ್ಟ. ೪೩ 

ಸೋೂ.ವಿೀಣ. ಇಷ 

ಅ, ಪುರ. ೧೦ 

ಅ, ಪುರ, ೨೩ 
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ಪ್ರಚ್ಚಾದನೆ ಅ, ಭೂಮ. ೨೦ | ಪ್ರತಿಭಸ್ಛ್ರಾ ಅ, ಪ್ರರ. ೩೩ 
ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆ, ಸು. ೧೧ , ಪ್ರತಿಭ ಸಂ.ವಿ.ಣ, ೩ 

ಪ್ರಜಾವತಿ ಆ, ಮೆನು. ಎ೩ | ಪ್ರತಿಭಾನಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ 

ಪ್ರಜೆ ಆ. ಪುರ. ೧ ! ಪ್ರತಿಭಾನ್ದೀತ ಸಾ ವಿಣ. ೬ 

ಪ್ರಜ್ಥನ್ದಾತ ಸಾ ಎಣ, ೩ | ಪ್ರತಿನು ಸಾ. ವಿ.ಣ್ಣ ೩೬ 
ಪ್ರಜ್ಞ್ಯಾ(ಲ್ಹ) ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ ಪ್ರತಿಮೆ ಅ, ಸಂ. ೧೫ 
ಪ್ರಡೀನ ಅ, ವಗ, ೧೧ ಪ್ರತಿವಾನ ಅ, ಪಂ. ೧೫ 

ಪ್ರಣಯ ಸಾವ ಖ್ಯ ೧ಡಿ . ಚ ಆ, ಸನಂ... ೩೪ 

ಪ್ರಣಯ ನಾನೂ, ಒಟು. | ವೃತಿಯಾತನೆ ಅ, ಸಂ. ೧% 

ಪ್ರಣಯಿ ಸಾವಿಣ ೯ ವೃತಿರೂಪ ಅ, ಸಂ. ೧೫ 
ಪ್ರಣಾಯ್ಯ ಸೂ. ವಿ.ಣ, ೦ _ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅ. ಮೆಮೆ. ೪-೦ 
ಪ್ರಣಾಳಿ ಸಲಿ, ೧೭ | ವೃತಿಲೋನಂ ಸಾ.ವಿ.೧. ೪೪ 

ಪ್ರೇಕಿಧಿ ಅ. ಮುವು. ರಿಕ್ | ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯಂ ಅ. ದೇಹಾ. ೩ 

ವ್ರತಳ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೨ | ಪೃತಿಸಂಸ್ಕ್ರಾರ ಅ. ಭೊನ, ೧ 

ವ್ರತಾನ ಅ. ಕುವೊ ೪ | ಪ್ರತಿಸೀರಾ ಅ, ಪುರ. ೩ 

ಪ್ರತಾನನ((ನನನ೨ಂ) ಅ. ವವ. ೪ | ಪ್ರತಿಹತ ಸಂ.ವಿ.ಣ. ಕಳ 

ಪ್ರತಾರಕ ಅ, ವಂನೆು. ೫೯೦ | ವೃತಿಹಾರ ಅ, ಮೆನು. 200 
ಪ್ರತಾರಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪ ಪ್ರತೀ 3 €. ಸ್ಪ ರ್ಳ 

ಪ್ರತಿ ನಾನಾ. ೧೯೧ | ಪೃತೀತ( (ಗಬ್ಬ ಸಿಂ) ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧.೦ 

ಪ್ರತಿಕವರ್ನಿ ಆ, ಭೊಸನ್ನ ೧! ಪ್ರತೀಕ) ಅ. ಪುರ. 0೦ 
ಪ್ರತಿಕಾಯ ೨. ಸಂ, ೧೬! | ವ್ರತೀವ ಪಾ.ಟಏ. ೧ ಕಳ 

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂ. ಏ.೧. ೪೪ 1 ಪ್ರತೀವಶೋಭನೆ(ನಾಮಂ) ನಾನಾ, ೧೩ 
ಪ್ರತಿಕಾರ3)ಯೆ ಅ. ದೇಹಾ, ಕ ಪ್ರತೀಹಾರ ಅ, ಪುರ, ೧೪ 

ಪ್ರತಿಸು: ಶಾಖ ಲ್ ವೃತೀಹಾರ ನಾನಿ ಎಂಚ 

ಪ್ರತಿಘಾತ ಅ. ಸಮ. ೪ ಪ್ರಟೂೋ(ಳಿ ಅ, ಪುರ. ೬ 
ಪ್ರುತಿಚ್ಛಂದ ಅ.ಹಂ ೧ ಪೃತ್ನ ಸಾ.ವಿ.ಣ,. ೪೬ 
ವ್ರತಿದೀಕಕಾಶ್ರಯ ಅ, ಪುರ. ೦೦ ಪ್ರಶ ೨ ದೇಹಾ, 0೪ 

ಖಳ ಕಿ ನ ವ್ರಡ್ಛೆಂಯ ನಾನಾ, ೧೯ 
DNA ww — ಸಟ ಎ ್ ಛ್ 

೫... ರು j ರಮೆ. ೪೪ | RS | ಸಾಂ. ವಿ.ಣ, ಹಿಂ 

ಪ್ರತಿವತ್ತಿ ನಾ. ವ್ಮಿಣ ೩! ಪ್ರರ್ತ್ಯಸಿತ ನಾ. ವಿ.ಣ. ೪೧ 
ಪ್ರತಿಪತ್ತು ಆ ಶಾ ಇತ. ಸೌ ಪ್ರತ್ಯ್ಯಾಬ್ಯಾತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೭ 

ಪ್ರತಿಪತ್ಛ ಶ್ರೂಂತಸಂಧಿ ಆ ಡೌ ಜೂ ಶಕ್ತಿ | ಬ್ರ ಸಾ. ದಿ. ೪೭ 

ಪ್ರತಿವತ್ತ್ಯನ್ದಿತ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೩ ವ ವ್ರತ್ಯುಪ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೭ 

ಬ ನರ ಖು ಪ್ರತ ವಸವಾಡೆ ಅ. ದೇಹಾ, ೭೬ 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಟ್ರಿಕಾಂ0. ೧ ಒಬದಲ್ಹಿ | 

ಪ್ರತಿಬಿಂಧನ £ಸ್ರಾರದ್ದೂಯ ಗಾನನಿ 2 ! ಪ್ರತ್ಯೂ-: ಟ್ರ, ಕನಿಲ್ಲ ೪ 

ಪ್ರತಿಭಯ ಮಾನಾ, ೬೯ ಪ್ರತ್ಯೂಸ ಹತ. ೮. ೫.೨ ಎಣ 

ಪ್ರತಿಯದ ಸಾವಿಣ ೯೩ ) ಪ್ರಥಮ ಸಂ. ವಿ ವ್ಯ ಎಳ 
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ಪ್ರಥಮಾಂಕುರ ಅ, ವನ. ೪ ಪ್ರರೋಹ(ನಾವಂಂ) ಅ, ವನೆ. ೪ 

ಪ್ರಥನ ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೦ ಪ್ರಲಂಬಸ್ನು ಅ. ಸೆಂ. ಎಂಜಿ 

ತ್ತ ಅ, ಸಮೆ. ೧ ಪ್ರವಚನ ಅ.ಸ್ವ. ೯ 

ಪ್ರಥೆ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ಪ್ರವಣ ಸಾ.ವಿಣ. ೧% 

ಪ್ರದರ ಅ, ಸಮೆ, ಎಳ ಪ್ರವರ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ಎಂ 

ಪ್ರದಿಶ ಅ, ಸ್ತ. ರ್ರ ಪ್ರವರಗಂಣನಿಕಾಯ ಹ. ಸತ್ತ 

ಪ್ರದೀಪಕ ಅ, ಪುರ. ೩೩ ಶಶ್ಲಶ್ಯುನುಂ 
ಪ್ರದೀಪನ ಅ. ನೆಂ. ೧೦ ಪ್ರವರಗುಣಾನ್ನಿತ ಸಾ.ವಿೀಣ. ಎಳ 

ಪದೋಜಬ ಅ.ಹಾ. ೬ ಪೃವರ್ಗ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎ೬ 
ು ಬ 
ಪ್ರದ್ಯೂನ್ನು ಅ, ಸ್ಟೆ. ೭ ಪ್ರವಯ ಅ. ಮನಂ, ಪಿ 
ಪ್ರಧೆನ ಅ, ಪಶು. ೧೪ ಪ್ರವಹಣ ಅ. ಸಮ. ೦೪ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಾ.ವಿ.ಣ. -ಂ 3 ಅ ಸ, ೧೦ 

ಸ ನಾನಾ. ೧೦ (ಪ್ರು)ವಹತ್ತ್ರ ಕಾಂಚಿ ನಾನಾ ಇಪ 
3 ನಾನಾ, ೭೪ ಪ್ರವಾಳ ಅ. ವನ. ೯ 

ಪ್ರಧಾನಭೊತ ನಾನಾ. ೭೩ PAR. ಅ. ಸಲಿ, ೯ 

ಪ್ರಧಾನಭೂತಗುಣಾಂತರ NE ಪ್ರವಾಹ ಅ. ಸಲಿ. ೧೨ 
ರಾಹುತ್ರಯ | ಪ್ರವಿನಾಶ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯೆ. ೧ 

ಪ್ರಪದ ಅ. ದೇಹಾ, ೩ ಪ್ರವಿಮಳ ಜಳಧೌತ ಅ, ಭೂ. ೧೩ 

ಪ್ರಖಾತ ಅ, ಸಲಿ, ೧೩ ಪ್ರವಿರಲಾರ್ಥ ದೊಳ್ ನಾನಾ. ಖೂ 

ಪ್ರಪುನಾಡ ಆ. ವೃ. ೦೧ ಪ್ರವಿಲಗ್ನ ಅ. ಪುರ. ೩೪% 

ಪ್ರಪೆ ಅ. ಪುರ. ೬೦ ಪ್ರವಿಲನದ್ದಾ ಕ್ಸೃಂದರೀ ಕಂ] 
ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಕಂ ದುಕಾಯಿತಕೇಳೀ ಅ. ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೫ 
ಪ್ರ ಬಳ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೭ ಭೆವನಾಜಿರೋಪಮ 

ಪ್ರಬರ್ಹ ಸಾ.ವಿ.ಣ, .ಂ ಪ್ರವಿಲಂಬಿ ಅ, ಪ್ರರ, ೩೪ 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಸಂ ಪ್ರವೀಣ ಸಾ. ವಿ,ಣ. ೫ 

ಪ್ರಬೋಧಕ ಅ, ಮೆಮು ೭೪ ಪ್ರವೃದ್ಧಸಲಿಲ ಅ. ಸಲಿ. ೧೩ 

ಪ್ರಬೋಧನ ಅ, ಭೂಖ, ೯ ಪೃವೇಕ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ಎ 

ಪ್ರಭಾತ ಅ. ಕಾ. ೪ ಪ್ರವೇಣಿ ಅ, ಸಮ, ೩೬ 

ಪ್ರಭಾವ(ವಖಂ) ನಾನಾ. ೪ ಪ್ರಶಮನ ಅ, ಸಮ್ಮ ೪ 

ಪ್ರಭು(ವುಂ) ನಾನಾ, ೪ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫% 

ಪ್ರಭು ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೯ ಪ್ರಶಾಂತೆಹಿತಾನುಮ್ಲೂನ 
ಪ್ರಭೆಂಜನ ಅ, ನ್ನ. ೪೪ ರತಂ ಕೃತಶಾಂತಿವಿಧಾನಂ ಅ. ಮೆಮು, ೫೪ 
ಪ್ರಮಥ ಅ. ಸ್ನ. ೧X ಪೌವಸ್ತಿಕಂ 

ಪ್ರಮುದ ಅ, ಮೆಮು. ಎ ಪ್ರಶ್ನ ಅ. ಭೂಪ. ೩೨ 

ಪ್ರಮದವನ ಅ, ವನ. ೧೩ ಪ್ರಶ್ರಯ ಸಂ.ವಿ.ವ್ಯ. ೧ 
ಪ್ರಮಾರ್ಜಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಖಂ ಪ್ರಮ್ಮ ಅ. ಸಮ, ೯ 

ಪ್ರಮಾಕಿತ ನಾನಾ. ೧೧ ಪ್ರಷ್ಟಾಹಿ ಅ, ಪಶು, Ve 

ಪ್ರಮುಖ ಸಾ. ವಣ, ಎ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೌ. ವಿ. ಣ. ೦೦ 

ಪ್ರಯುತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೩ ಪ್ರನನ್ನ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೦ 
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ಪ್ರಸನ್ನ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೫ ಪ್ರಾತಃ (ಕಾಲ) ಅ, ೪೪, ೪ 

ಪ್ರಸಭ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯು. ೧೦ ಪ್ರಾದುರ್ಭವನ ಅ, ಮನು, ಎಜಿ 

ಪ್ರನರ ಸೊ.ವಿ.ನ್ಸ. ೦೦ ಬ್ರಾದೇಶ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೩ 

ಪ್ರಸವಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ, ವನ. ೧೧ ಬ್ರ್ರ್ರಾಧ್ನೊಂ ಕೃತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೪ 

ಪ್ರಸವ ಅ, ಸಂ. ೩ ರಾಪಣಿಕ ಅ, ಮುನು. «೬೩ 

ಪ್ರಸವನ ಸೂ. ವಿ, ವ್ಯ. 0-0 ಪ್ರಾಭಾತಿಕ 33 ೩೩ 

ಪ್ರಸಾದ ಸಾ. ವಿ.ವ್ಯ. ೧೭ ವ್ರಾಭೃತನಾಮಕ ys ೬೦ 

ಪ್ರಸಾದನ ಅ. ವೃತ್ತ, ೧೩ ಪ್ರಾಲೇಯ ಅ, ಸ್ನ. Av- 

ಪ್ರಸಾಧನ ಅ. ಭೂವೆ. ಎ ಬಾ )ಲೇಯಕರ ಸ év 

ಪ್ರಸೂನ ಅ, ವನ. ೧೧ ವ್ರಾಲೇಯಾಂಶುನಾಮಕ ಅ. ಭೂನ. ೧೦ 

ಪ್ರಸೃತೆ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೦ ವ್ರಾವರಣ | ಎಂ 

ಪ್ರಸೃತಾಖ್ಯೆ ಅ. ದೇಹಾ, ೩ ವ್ರಾವ್ಳಟ* (ವಿಶೇನಸಂ AR 
ಪ್ರಸ್ಯನ್ನ ಅ, ಸಮು, ೫ ದ್ಯಿಗಳ್) | ಸ ಬು 

ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಾ ವಿ.ವ್ಯ. ೧೬ ವಿಶ್ರಾವಡ್ಜೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೧ 

ಪ್ರಸ್ಥ ಅ, ಹಾಲಾ, _ಂ ಪ್ರಾವೃಪೇಣ್ಯ ಕೆ ೭. 

್ಲಿ ನಾನಾ. ೧೨ ವಾಸ ಅ, ಸಮ. ೧೩ 

ಪ್ರನ್ಫೋಚಬ ಅ, ಪುರ. ೩೭ ಪ್ರಾಸಾದ ಅ, ಪುರ. ೧೩ 
ಪ್ರಸ್ರವಣ ಅ. ಕಾಲಾ, ೩ ಪ್ರಾಹುಣಿಕ ಸಾ. ವಣ. ಎಂಜೆ 

ಪ್ರಸ್ರವಾ(ಭಿಧಾನಂ) ಅ. ದೇಹಾ, ೩೧ ಪ್ರಿಯ ER RV 

ಪ್ರಹರಣ ಅ, ಸಮ. ೧೩ ಚ ಅ, ಮುನು, ೧೧ 

ಪ್ರಕಿ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೧೬ 12 ಸಾ. ವಿ. ಣ. ೯ 

ಪ್ರಹೃವ್ಯ? ಸಾ. ವ್ಮಿಣ, ಜಳ ಬ್ರಿಯಂಗಂ ಟ್ರ ಧಾನ್ಯ, ಅಪಿ 

ಪ್ರಹೃವ್ಯಚತ, ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪ ಬ್ರಿಯಂಗು (ನಾಮ) ಆ ವೃಕ್ಷಾ, ೪ 

ಪ್ರಹೇಳಕೆ ಅ, ಭೊಬಿ. ೩೬ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅ. ಮನೆ. 3" 

ಪ್ರಕಾಪ ಅ. ಭೊಬಮಿ ಎಳ ಪ್ರಿಯವಾದಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೪ 

ವ್ರಾಕಾರ ಅ, ಪುರ. ಓ ಪ್ರಿಯಸತ್ಯ ಅ, ಭೂಬ. ೩೩ 

ಬ್ರ್ರಾಕಹಾರ ಸರ್ಜತರು(ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೭೫ ಪ್ರಿಯಾಳ (ಮೇ) ಅ, ವೃಕ್ಷಂ. ೩ 

ವ್ರಾಕೃತ ಅ, ಮನು. ೭೨ ಪ್ರೀತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೯ 

ವಾ.ಕನರಪಪುರಾತ ಓತಿ ಅ. ಕಂಂ. ಪೃ, 0 
ದಂದ] ನಾನಾ. ೧೧೪ ಸ ಸಾ. ವಿ ಬ ಲ 

ಬಾಗ್ರಹರ ಸಾ.ವಿಣ ೨ | ಪ್ರೇಹ್ಷಾ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ. ೧೦೬ 
ಬ್ರಾಗ್ಯ್ಯೂತಾರ್ಥ fs ೭ 1 ಸಾ,.ವಿ.ಣ, ೩ 

ಪ್ರಾಚಿ ಅ. ಸ್ಟ. ೪೯ ಪ್ರೇಫ್ಮಾನ್ನಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ 

ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿ (ಯುಂ) ನಾನಾ, ೧೩೩ ಪ್ರೇತ ಅ, ಮೆಮು. ೪೫ 

ಸ ನಾನಾ. ೧೩೫ ಪ್ರೇತವನ ಅ, ಮಮ. ೪೫ 

ವ್ರಾಜನ ಅ. ಮೆಮೆ, ೬೯ ಪ್ರೇಮ ಅ. ಕಾಂ, ಪ್ರ, Wy 

ಬ್ರಾಜ ಶಾ. ವಿ.ಣ. ಸಖಿ ಪ್ರೇಮಪ್ರಮೋದ ನಾನಾ. ೩೪” 

ವ್ರಾಣಾದಿಪಂಚಕ ಅ, ಸ್ವ. ೪ | ಪ್ರೇನ್ನ ಸಾ.ವಿಣ ೬೯ 
ಪ್ರಾಣಿ ಅ, ಸಂ. ೩ | ಸ್ರೊಥ ಆ. ದೇಹೂ ೫ 
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ಫ್ರೋವ್ಯಪದ ಅ. ಸ್ಥ, ೪೧ | ಬಜೈತದ್ಭ) ಅ, ವೃಥಾ, ೩೩ 
ಪೌಢ ಸಾ.ವಿ.ಣ್ಣ್ಞ ೬ ಬಡಬಂನಯಂಖ ಅ, ಸಂ. ೫ 

ವ್ರಾಂಗಣ ಅ, ಪುರ. ೧೦ ಬಡದೆ ಅ, ಸವಂತ, ಎ೨೨ 

ಬಂತ ನಾಾವಿಣ ಆಳ ಬಡಿಶ ಅ, ಪುರ. ೩೫ 

ಬಾಂತರ ಅ, ವನ... ೧೫ ಬಣ್ಣ ೦9 ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬೩ 

ಬ್ರಾಂಶು ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೩೭ *ಬತ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, ೧೧೨ 

ವ್ರಾಂಶುತೆ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯ ೯ ಬದನೆ(ದೇ) ಅ, ವೃಕ್ಷಾ, ೩೧ 

ಪ್ರೆಂಖೋಳಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಳಂ ಬದರಿ ಅ, ವೃಷ್ತಂ. ೧೧ 

ಪ್ಲಳ್ತಾಹ್ನ ಅ. ವೈಕ್ಷಾ, ಎ ಬದ್ಧ ನಾನಾ, ೫೬ 

ಪ್ಲವಗ ಅ. ಮೃಗ, ಆ ಚ ಸಾ.ವಿ ೧ ಇಳಿ 
ಪ್ಲವಗಂ(ಗಳೊ$*) ನಾನಾ, ೩೬ ಬಧಿರ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೦ 

ಪ್ಲವಂಗದೂ$* ನೂನನ. ೧೦೩ ಬಭು) ಅ, ವಗ, ತ 

ಪ್ಲವಂಗಮಃ(ಶಬ್ದ) ನಾನಾ, ೭4೬ 5 ಸಾ.ವಿೀಣ, ಟು 

ಅ, ಮೃಗ. ಆ pt ಅ. ಸ್ಪ. ೬೧ 

ಪ್ಲುಪ್ಪ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೯ ಜು ತ" ನಾನಾ, ೧೧೫ 
ವ ೫1 ಅ. ಭೊಸನ, ೩೪ 

ಬರಗು(ದೇ ಅ. ಧಾನ್ನು ೧೭ 
ಥಫಣ ಅ. ಸಂ. ೪ ( ) 3 ನ್ಯ 

ಬರ್ಕರ ಅ, ಪಶು, ೧೨ 
ಭಫೆಣಭ್ಲೆ ತ್ ಅ. ಸೆಂ. ೭ 

ಲ ಬರ್ಹ ಅ. ಮಗ, ೧೨ 
ಫಣಿ ಅ, ಸಂ. ೭ ಎ 

ಬರ್ಹಣ ಅ, ಸಮು, ೪ 
ಫಣಿಕಬೆಕ ಅ, ಸ್ನ. ೧೩ 

ಬಿಲ ಅ, ಸ್ನ. ಎ2 
ಫಣಿರ್ಜಕ ಅ. ವೃಕ್ಷ. ಎಸ 

| ನಾನಾ. ೩೪ 
ಫಲಸಸ್ಗವಚನ ನಾನಾ. ೭ | 

§ ಬಲದೇವ ಅ, ಸ್ನ. ೦೪ 
ಫಲದುರ್ವಿದ ತುವ. ಧಾನ್ಯಾವಳಿ, ನಾನಾ, ೬೪ ಬಲಭದ ಸತ್ತ ನಃ 

ಫಲಪುಪ್ಪ ಕುಳಪ್ರಸೂತಿ ಅ, ವನ. Ke ನು ನ್ 
ಫಳವಖುಳ್ಳುದು ಅ, ವನ. 0 ಬಲಂ ನತ ಜಂ | ಅ, ಸಮ, ೩ 

ತಳಿ ಜ್ ವುದು 
ಫಳನ ಅ, ವನ. ಎ ೫ 

ಬಿಲಿ ನಾನತಠ, ಎಂಳೆ 
ಫಳನಿ ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೪ | 

ಅ ಚ ಅ, ಮುಮು. ೬೦ 
ಫಾಣಿತ ಅ, ಧಾನ್ನು. ೧೨ 
| ಇ ಬಲಿಕರ್ಮ ಅ, ಸಂ. ೧೪ 
ಉದ ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೪೧ ತ 

ತಃ ಬಲಿಮುಖಾ(ಹ್ಬಯಂ) ಆ, ಮೃಗ, ಕ್ಲ 
ಫೇನ ಅ. ಸಲಿ, ೪ 

ಬಿಲೀವರ್ದ ಅ. ಹಶು, ೧ 
ಫೇನಿಲ ಅ, ವೃಶ್ಛಾ. ಂ ತ K 

್ಯ ಬಲೆ(ದೇ) ಅ, ಪುರ. ೩ 
ಫೇರವೆ ಅ, ಮಗ್ನ ೩ 

ಲ ಬವ್ಪಾಯಣಿ ಅ. ಪಶು. ೩ ಭೇಲಂಕೆ ಅ, ಧನಿನ್ನ ೯ ಬ ಸ ಬಸರಿ(ದ) ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ಎಂ 
ಬ ಬಸಿಉು(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೬ 

ಬಕ ಅ. ಮೃಗ. ೧೩ ಬಸ, ಅ, ಪಶು. ಎಂ 
ಬಕ ಕಾಕಯುಗ ನಾನಾ, ೧೪೯ ಬಹಳ ಮಧುಭಾನಕ ಅ. ವನ. ೧೨ 
ಬಕೋಟ ಅ. ಮ್ಭೃಗ, ೧೩ ಬಹಿತ್ರ(ನ೫ಂ) ನಾನಾ, ೧೩ 
ಬಗರಸೆ(ದೇ) ಅ, ಸಲಿ. ೧೬ 4 ಅ, ಸಲಿ ೧೦ 
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ಬಹಿರಾತ್ಮ್ಮ ಅ. ದೇಹಾ. ೨೦೬ | ಬಾಣಸಿಗ(ದೇ) ಆ, ಮನು, »ಓ 

ಬಹಿರಾತ್ವ ಶುದ್ದಿ ಅ, ಮನೆ, ೩ ಬಾಣಸಿನೆ ಗೃಹ ಅ. ಪುರ, ೧೯ 

ಬಿಹು ಸೂ.ವಿಣ. ೫೫ ಬಾಣಾಶ್ರಯ ಅ. ಸಮ, ೧೯ 
ಬಹುಗಣ! ಶಬ್ದಂ) ಅ. ಪಶು. ೧೪ | ಬಾದರ ಆ. ವೃಕ್ತಾ. ೩೦ 
ಬಹುಲ ನಾನಾ. ಬಾದನಣ(ತದ್ಭ) ಅ, ಪ್ರರ. ೧೧ 

ಬಹುಲತ್ದೆ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦೯ | ಬಾಲ ಸಾ. ವಿ,ಣ. ೩೬ 

ಬಹುವಿಧ ಮಿಶ್ರವರ್ಣ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೬೬ | ಬಾಲಿಶ ಸೂ.ವಿಣ ೩ 

ಬಹುಲೀ ಭೂತರಾಕಿ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ಎಂ 1 ಬಾಲ್ಯಾದ್ಧ ವಸುಕ್ಸಿವಲಿಗಂ ನಾನೂ, ಇಳ 

ಬಹುಶಾಖಾಪರಿಕ್ರ ಅನನ. ೩ . ಬಾಬ್ಬಿ ನಾನಾ. ೩೧ 

ಬಹು ಶ್ರುತೋಕ್ತಿ ಕ್ರುವಂದಿಂ ನಾನಾ. ೧೨ | ಅ. ಸ್ನ" ೪೦ 
ಬಹುಳ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಸಖ. ಬ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೩ 

| ಸಾ.ವಿ.ಣ್ಣ ೩೯ | ಬಾವ್ಬಾಂಬುಪ್ರತಿರೋಧನಂ ನಾನಾ. ೪. 
ಬಹುಳಪ್ರಸೂತಿ ಅ. ಪಶು. ೬ ಬಾಹುಯು ಅ. ಸಮ, ೩ 

ಬಹುಳಾ ಖ್ಯಾನ ಅ. ಸ್ಪ. ೬೯ | ಬಾಹ್ಲೀಕ ಆ. ವೃಥಾ, ಜೂ 
ಬಹುಥಾ(ಖ್ಯಂ) ನಾನಾ, ೧೧ 1 ಸ ಅ, ಸಮ, ಎಂಡ 
ಬಿ ಅ. ಬೇಹಾ, ೩೦ | ಬಾಹ್ಪಾಖ್ಯ. ಅ, ದೇಹಾ, ೩ 

Wl ಅ, ಸನ್ನ ೩ ' ಬಾಳ್(ಒೇ) ಅ, ಸವತ, ೧೬ 
ಟ್ರ ನಾನಾ. ೯೪ ಬಾಳ(ತದ್ಭ) ಅ, ಮನು. ೧೬ 

ಬಳೆವಂತ ಅ. ದೇಹಾ. ೪೧ ಚ ಆ. ವೃಷ್ಣಂ. ಎಳ 

ಬಳಹರ ಅ.ಸ್ಟ. ೩೪ | ಬಾಳಕರಕಿಖೆ ಅ. ದೇಹಿ. ೧ 
ಬಳಾಕೆ ಅ, ಮಗ್ಗ ೧೩ ಬಾಳವಚೆಳ ಪೇಶಲ 
ಬಳಾಖೈೆ ನಾ ಹಟ ದೂ$*9 } ಟು "ಈ 
ಬಳಾಹಕ ಅ, ಸ್ಟ... ೫% ಬಾಳೇಯ ಅ. ಸಮ. ೩೯ 

ಬಳಿಪುಪ್ಯ ಅ. ಮುಗ. ೧೪ ಬಿಡಾಳ ೨, ಮಗ, ೪ 

ಬಳ್ಳು(ದೇ) ಅ, ಮಗ. ೩ ಬಿತ(ಒೇ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೪ 
ಬಜದಿರ್ದುದು(ದೇ) ಅ. ಸ್ಟ. ಆ ಬಿಡೌಜ ಅ, ಸ್ವ. ೩೩ 
ಬಉುವಣೆ(ದೇ) ಅ. ವೈಕ್ಷಾ, ೪ ಬಿಣ್ಣಿತಪ್ಪುದುಂ(ದೇ) ನಾನೂ, ೦೬ 
ಬಾಡ(ದೇ) ಅ. ಪುರ. ೪... ಬಿತ್ತರಿಸುವಗೃಹೋಪ } ಬಿ 
ಬಾಡವ(ಸಮಾಹ್ಹಂಯಂಂ) ಅ.ಮುನು. ೩೭ 1  ಕರಣೋತ್ಯರಂ ನು ಬನ 
ಬಾಢ ಸಾ.ವ್ಮಿಬಖ್ಯ, ೩೪ ಬಿದಿರ್(ದೇ) ಅ. ವೃಶ್ಷಾ.. ೧೪ 
ಬಾಣ ಅ. ಸವಂತ. ಎಳ ಬಿದು ಅ, ಸಮು. ೩೪ 

ss ನಾನಾ, ೧೦೪ ಬಿಬ್ಬೋಕ ಆಭೊನು ಎಂಎಂ 

ಬಾಣ(ಮುುಂ) ನಾನಾ. ೧-07 ಬಿಬ್ಬೋ ಕಾವಧೀರಣಾರ್ಥ್ಹಂ ನಾನಾ. ೬೩ 

ತ ನಾನಾ, ೪೪ | ಬಿಯದ(ತದ್ಭ) ೨, ಮೆಮು, ಳೆ 

ಬಾಣ(ನೀಲಂ) ಅ, ವೃಷ್ಷೂ. ೩೪ ಬಿಲ ಆ ಸಂ, ೬ 
ಬಾಣದಗೇಪೀ(ದೇ) ಅ. ಸಮು, ೧೯ ಅ. ಕಾಲಾ, ೩ 
ಬಾಣದದಿಖಿ್ಯ್ಯ (ದೇ) ಅ. ಸಮ. ೧೯ ಬಿಲ್ಲು ಅ, ವೃಕ್ಷ. ೧೧ 
ಬಂಣಧಿ ಅ. ಸವೆಂ, ೧೯ ಬಿನ ಅ. ಸಲಿ, ೬೧ 

ಬಾಣಾಸನ ಅ, ಸಮ. ೧೩ ಬಿಸಕಂಠಿಕಾ(ಹ್ವಯ) ಅ. ವಗ, ೧೩ 

1364-27 



210 ಪರಿಕಿನೈಂ 

ಬಿನೆಜಿನಿ- ಅ. ಸಲಿ. 0೩ ಬೆಳ್ಳಿ ಗ(ದೇ) ಅ, ಮೈಗ. ೩ 
ಬಿಳಿದಪ್ಪನರ್ನ್ಬಿಪ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೯ | ಬೇಡ(ದೇ) ಅ, ಮನ್ನ. ಳಳ 

ಬೀಜ ನಾನಾ. ೪-೦ | ಬೀವಂತೆ(ದೇ) ಅ, ಪುರ. ೩೩ 

ಬೀಜಳ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೫ | ಬೀನು(ದೇ) ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೧೦ 

ಬೀಜಕೋಶ ಆ, ಸಲಿ, ಎ೧ | ಬೈತಲೆ(ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ. ೦ 

ಬೀಜಪೂರ ಕ ಅ. ವೃಕ್ತಾ. «೬ ಬೋಟಿ(ದೆೇ) ಅ. ಮನು, ಎಂ 

ಬುಗುಡ(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೩೪ 1 ಬೋಲತರ(ದೆ) ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೨೩ 
ಬುದಾಖ್ಯಂ ನಾನಾ ೯೪ | ಬಂಜಿ(ತದ್ಭ) ಅ, ಪಶು, ೪ 
ಬುಧ ಅ. ಸ್ಪ, ೬ | ಬಂದಿ ಅ. ಕಾಂ. ಪ್ರ ಎ 

ಚ ಸಾ.ವಿೀಣ ೪  ಬಂಧಕಿ ಅ. ಮೆನು. ೪ 
ಬುಧ(ರಿ್) ನಾನಾ, ೧೯ ' ಬಂಧು ಅ. ಮೆನು, ಎಂಳ 

ಸ ನಾಲ ವನಂ. ಕ್ಲಿ | ಆ ಮೆಮೆ ‘ue 

ಬುಧವವಿಚಿ ನಾನ. ೪ | ಬಂಧುಜೀವ ಅ, ವೃಕ್ಷಂ. ೩೪ 
ಬುಧಿತ ಸೂ. ವಿ.ಣ, ಇಂ ಬಂಧುತೆ ಆ, ಮೆಮೆ. ಎಂ 

ಬುದ್ಧ ಅ. ಸ. ೧೦ | ಬಂಧಂರೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೩೯ 
ಬು ಅ, ವನ, ೭ ಸ ನಾನಾ, ೩೩ 
ಬುದ್ಧ್ಯನಿತ ಸಾವಿಣ ೩ ಬಂಧುರವೃತ್ತವಿಂತ್ರಂ.. ಅ. ಮನು, ೪ 

ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೩ ಬಂಧುಸಮೂಹಂ ಅ, ಮನು ಎಂಳ್ಲ 

ಬುದ್ದೀಂದ್ರಿಯ ಅ. ದೇಹಾ, ಎಳೆ |! ಬಂಧೂಕ ಅ. ವೃಥಾ, ೩೪ 

ಬುಭುಕ್ತ್ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೪: | ಬಂಕಿಮ ಸೌ.ವಿೀ ನ್ಯ ೨೯ 
ಬಂಸ ಅ, ಧಾನ್ಯ. -ಂ೦ | ಬಾಂಧವ ಅ ಮುನು, 0೪ 

ಬೂರವಟ್ಟಗೆ(ದೇ) ಅ, ಭೊಪ, ೧ ಬಿಂದು ಅ, ಸಲಿ. ೧೪ 
ಬೃಹತ್ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಜಹಿ ! ಬಿಂದುಜಾಲ ಆ. ಸಮ. ೩೪ 

ಬೃಹತಿ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೩೧ ಹ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೦ 

ಬೃಹತಿಕಾ(ಸ೯ೆ ಕಂ) ಅ, ಭೊಬೆ. ೧ ಬಿಂಬ ಅ, ವೃಕ್ಷಂ. ೦೯ 

ವೃಹನ್ನ ಕುಳಂ ಅ ಮೃಗ, ೫೯ ಬ್ಭಂದ ಸಾ.ವ್ಗಿಣ್ಮ ಎಂಫ 

ಬೃಹಸ್ಪತಿ(ನಾಮಂ) ಅ.ಸ. 2೩ ಬ್ಭಂಹಿತ ಅ- ಭೊನ್ನ ೩೩ 

ಬೆಕ್ಕ್ಳು(ದೇ) ಅ. ಮುಗ. ೪ ಬೀಂಟಿಯವಂ(ದೇ) ಆ. ಮನು. ಜು 

ಬೆಚ್ಚಿರಂ(ದೆಲ್ಲ ಸನ, ವಿ ವ್ಯ. ೧೩ ಬ್ರಜ ಅ, ಪಶು. ೯ 

ಬೆಜ್ಜ(ತದ್ಭ) ಆ, ದೇಹಾ. ೪ | ಬ್ರಹ್ಮ ಅ. ಸ್ಟ. ೬೪ 
ಬೆಣ್ಣೆಭಂ?(ದೇ) ಅ. ಮಗ ೧೬ | ಬ್ರಧನ್ನಿ(ಹ್ಹಯಂ) ನಾನಾ, ೫% 

ಬಿತ್ತ(ತದ್ಭ) ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೩೬ | ಬ್ರಸಿ ಅ, ಪುರ. ಸಿ 
ಬೆಗಲ್(ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ. ೨೪  ಬ್ರಿಹ್ಮ ಅ, ಸೆಂ. ೧೯ 

ಬೆರೆ(ದೇ) ಅ, ಮನಂ, ೭. $3 ಆ ಸ್ಟ. ೧೧ 

ಬೆಲೆನೆಣ್(ದೇ ಅ, ಮೆನು. ೭ ಬೃಹ್ನಚಾರಿ (ಮೊದಲೆನೆ 
ನನ್ನ) ಕ ನಾನಾ. ೧೨ ಜು } ಯು ಪಸ 

ಬೆಳೆಗುಂ(ದೇ) ನಾನಾ, ೬೮೬ ಬ್ರಹ್ವಚಾರಿ ಅ. ಮೆನು. ೩೧ 

ಬಿಳಸು(ದೇ) ಅ. ಧಾನ್ಗು ೦ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಅ, ಮನಂ. ೩೪ 

ಬೆಳ್ಮೆಣ್ಣೆರಸಿದ ವಂಹೀಪ್ರದೇಶಂ, ಅ, ಭೊ ೪ | ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಅ. ಸ್ಟ ೧೯ 
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ಸ್ ಫದ ್ದ್ದದದೂೂವೂ ಬಾಬ ಸಾಸಸತಾರಾ ರಾಕಾ ಘಾ ಕಾಗ) ಘ)ಾಘಾ ಘಉಾಕಾಕ)ಾ ಗಉಾೂಗ/);ಗಘೂಗ]ಾ ್ಣೂೌಿ ಉಣ ಘಾ ಕಾವಾ ಸೂ ಕಾಲಾಯ

 ಕಪ ಜಾ ಲ 

ಬ್ರಹಪ್ವಾಹ ಅ. ಕಿ, 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅ. ಮನು, 

ಬ್ರಾಹ್ಟಣವೃತ ಅ. ಮನಂ, 

ಬೈ ಅ. ಮನು, 

[ನಾಲ್ಕುಂ) 
ಬಾಕಿ ಅ. ಸ್ಟು, 

ಭ 

ಭಂ ಅ. ಸ್ವ. 
ಭಕ ಸಿಕ್ಸಕಂ ನಾನಾ. 

೨. ಥಿ 
ಭಕ್ತಿ ಅ. ಸೆಂ, 

ಭಕ್ತಿಗುಣಾನುರಕ್ತ ಅ. ಮನು. 

ಭಕಿ ಭಾವ ಸೇ. ವಿ. ವ್ಯೆ. 

ಭಕ್ಷಕ ಸಾ. ವಿ, ಇ, 

ಭೆಹ್ಟಣ ಆ, ಧಾನ್ಯ. 

ಭೆಗ ಅ. ಬೀಹಾ, 

ಭಗ(ಶಬ್ಬಂ) ನಾನಾ, 
ಭಗಂಧರ ಅ, ದೇಹಾ, 

ಭೆಗಿನಿ ಅ, ಮನಂ, 

ಭಗ್ನ ಸಾ. ವಿ.ಣ. 

ಭಟ್ಟನಿಯರ ಅ, ಮನು, 
ಭಡಿತಂ(ತ್ರಂ)? ಅ, ಧನ್ಯ. 

ಭವೃ ಆಅ, ₹90. ಪ್ರ. 

ಸ ಅ. ಪಶು, 

ತ ನಾನಾ, 

ಭೆದ್ರನಮಸ್ತೆ ಅ. ವೃತಾ. 

ಭದ್ರಾಕರಣ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. 

ಭೆದ್ರಾಸನ ಅ. ಪುರ. 

ಭೆದ್ರಾ(ಖ್ಯಾನಂ) ಅ. ಪಶಂ. 

ಭಯ ಪೂ. ಪಿ. ಬ್ಳೈ. 

ಟ್ ಅ, ಸಮ, 

ಭಯೆ(ಮುಂ) ನಾನ. 

ಭಯಸ್ಛ ಸಾ ವಿ.ಣ, 

ಭರತ ಅ. ವನು, 

ಭರದ್ವಾಜ ಖಗ ಅ. ಮೃಗ, 

ಭರೂಟಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ, 

ಭರ್ಗ ಆ, ಸ್ನ. 

ಭರ್ಗ (ಮು) ನಾನಿ. 
ಭತ್ಯ ಸೂ. ವಿ. ಇ, 

೧೫೯" 

೩೭ 

೩೭ 

೩೦ 

OV 

Ve 

೯ 

೧೪ 

ಳಂ 

ಐ 

ಎಲಿ 

ಎಂಗ 

% 

೭೯ 

೧.೦ 

೭೪ 

೧೬ 

೧೪ 

೧೩ 

ಹಾಸ್ ದಾ ಸಾಕಾ ಸಾಹ 

gf 

ಭೆತಣೃ ಅ, ಮನು, ೧೧ 

ಭತಣೃಸಂಯುತೆ ಅ, ಮನು, ೬ 

ಭೆರ್ಮು ಅ, ಕಾಲೂ, «೬ 

ಭಲ್ಲಾತ ಅ. ವೈಕ್ಷಾ. ೯ 
ಭಲ್ಲೂಕ ಆ, ವಗ, ೩ 

ಭಲ್ಲೂಕ ತಾರಕಾಭಿಖಕ್ಯಿನಂ ನಾನಾ. ಎ೧ 
ಭೆವ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೩ 

ಶ್ಯ ಅ.ನಂ. ೧ 

»» ಆ, ಸ್ನ. ೧-೨ 
ಭೆವನ ಆ, ಪುರ, ೪ 

ಭವನಾಂತರಕಂಡೆ ಅ, ಪುರ. ೧೧ 

ಭೆವರುಂ? ನಾನಿ. ೧೨೧ 

ಭವಸುಖಶುಭೆಮೋಕ್ಸೌಾರ್ಥಂ ನಾನಾ, ೧೦೬ 

ಭವಾನೀಧವ ಆ, ಸ್ಟೆ. ೧೩ 
ಭವಿಕ ಆ, ಕಂ. ಪ್ರ. ೩ 

ಭವಿತವ್ಯತೆ ಅ, ಸಂ. ೧೩ 

ಭವ್ಯ ಅ. ₹೨೦. ಪ್ರ. ೩ 

1: ನಾನವನ. ೧ 

ಭಮಕ ಅ, ಪಶು. ೧೦ 

ಭನ್ನ ಅ, ಪಶು. ೧ಎ 

ಬಾ ಅ.ಸ್ಟ. ೬೫ 

ಭಾಗ್ಯ ಆ, ಸಂ. ೧೩ 

ಭಾಜನ ಆ. ಪುರ. ೦೬ 

1 ನಾನೂ. ೦೪ 

ಅ. ಸು 6೫ 
ಭಾಮ ನಾನಾ. 2೫ 

55 ಅ, ಸ್ನ ೬೪ 

ಭಾನಮುರಿಪು ಅ. ಸ್ಪ, ೬ 

ಭಾಮಿನಿ ಅ. ಮುಮೊ. ಎಂ 

ಬೂದೆತದಂರ ನಾನಾ, ೧೩೬ 

ಭನ ರೆಯಪ್ಸಿ( ಗೆ) ಅ, ಪುರ, ೩% 

ಭಾರತಿ ಅ, ಸ್ಪ. ೭ 
ಭಾರ್ಯೆ ಅ. ಮೆನು, ೩ 

ಭಾಲ್ಲುಕ ಅ. ಮೃಗ, ೩ 

ಭಾವ ನಾಂನಾ, ೬೦ 

ಭಾವಜ್ಞಿ(ನುಂ) ನಾನಾ. ೬೩ 

ಭಾವಾರ್ಥ( ದೊಳಂ) ನಾನೂ. ೧.೪ 

ಬಾನಣಾದಿಕಂ ಅ. ಭೊಮ, ಎಂಫ 

ಜಿಸ್ ಆ, ನ್ನ. ೭ 
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ಭಾನ ಅ. ಮೃಗ, ೧೬ ಭೂತಗೃಹ ಅ, ವೃತಾ. ೧೨ 

ಭಾಸ್ಕರ ಅ, ಸ್ಹ. ೬೪ ಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾ.ವಿಣ ೬೨ 

ಭಾಳ ಅ. ದೇಹಾ, ಎಳ ಭೂತಿ ನಾನಾ. ೩೭೧ 

ಭಾಳಸ್ಲಿತ ಅ, ದೇಹೂ, .೦೦ ಭೊತೇಂದಿ,ಯಾರ್ಥ 
ಭಿಕು” ಅ, ಮುನು. ೩೪ ಶಬ್ದ ವ5)ತ(ದೊಳಂ) Uy HE 

ಭಿತ್ತಿ ಅ. ಪುರ. ೧೫ ಭೂನಿಂಬಿ ಆಅ, ವೃ, ಮನಿ 

ಭಿದೆ ಸೂ, ವಿ.ಬಖ್ಛ. ೦೨ ಭೂಭಾಗ(ದೊಳ್) ಅ ಕಾಂ. ಪ್ರ, ೫ 
ಭಿಸೆ( ಯುಂ) ನಾನಾ, ೦-೦ ಭೂಭ್ಯತ್ಗು ಲ ನಾನಾ. ಆ 

ಭಿನ್ನ ಸಾ.ವಿ.೧. ೪೦ ಭೂಭ್ಯತ್ತನಯಾಪ್ರಭೂತನುಂ ನಾನಾ. ೪ 
i ಸೋೊವಿಿೀಣ ೪೪ ಭೂಮಿ ಅ. ಭೊ, ೧ 
ಭಿಲ್ಲಾ (ಖ್ಯ) ಅ, ಮೆಮು, ಳಳ ಭೂವಿಂದೇವ ಅ, ವನು, ೩೭ 

ಭಿಸ್ಸೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ ಭೂವಿಂದನುರ್ಜೀ ವಾರ್ಥಕಂ ನಾನಾ, ೭೦ 

ಭೀಕ-(ನುಂಂ) ನಾನಾ, ೬೯ ಭೊಮಿೀಯುಖುಂ ನಾನಾ. ೧೯ 

ಭೀರು ಶಂ. ವಿ.ಣ. ೧೨ ಭೂವಿಂರುಹ ಅ, ವನ, ೧ಣ 

ಭೀವನಣ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೩ ಭೂಮಿಸ್ಸೈಶ ಮನಂ, ೬೨ 

ಭೀನ್ಮ್ನ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೫೩ ಭೊಮಿಾಧ್ರಂ ಸುತ್ತುಗೊಂ pe 
ಭುಕ್ತಾಶನಶೇನ. ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೯ ಡೆತ್ತಲುಮಿರೆ } PP (ಬ 

ಭುಕ್ತಿ ಸಂ. ವಿ.ಖ್ಯೈೆ. ೧ ಭೂಯನ್(ಭೂಯೋ ರ್ಥ) ಸಾ. ಏ. ವ್ಯ. ೧೦ 
ಸತ್ತೆ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೭ ಭೂಯಿಸ್ಸ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೫ 

ಭುಕಿ ಸನಖುತ್ಸರ್ಜನೆಂ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೯ ಭೂಯೋರ್ಥಂ. ಸೂ. ವಿ.ಬ್ನು, ೧೦ 

ಭುಕ್ತೊಚ್ಚಿ ಸ್ಯ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೯ ಭೊರಿ ನಾ.ವಿ.ಣ. ೫೫ 
ಭುಕ್ತೊೂ (ದ್ಲಿರಣ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೯ ಭೊರಿ(ಶೃುತಿ) ನಾನಾ, ೪೦ 

ಭುಜ ಅ, ದೇಹೂ. ೭ ಭೊರುಹ ನಾನಾ. ೦೫ 
ಭುಜಗ ಅ ಸಂ. ೩ ಭೊರುಹ ವಿಶೇಜ. ವಚನೆಂ ನಾನಾ, ೫೩ 

ಭುಜಂಗದಂ ನ್ಯೈ(ವಂಂ) ನಾನಾ. ೬ ಭೊರುಹ ಏವಿಶೇಷವಮುಂ ನಾನಾ. ೭೩ 

ಭುಜಮೂಲ ಅ. ದೇಹಾ. w ಭೂರ್ಜ ವೃಥ. ೧೬ 

ಭುಜಂಗ ಅ, ಸಂ. ೭ . ಭೂನಣಪರ್ಯಾಪ್ಮಿಯೊಳ*್ ನಾನಾ, ೧೦೯ 

ಭುಜಿವ್ಯ ಅ. ಮನು ೫೬ ! ಜಭೂವೆಣರಣಿತ ಆ. ಭೂಮ, ೩೭ 

ಭುಜಿಪ್ಕ(ಯಖಂ) ಅ, ಮೆಮು. ಎಂಬಿ | ಭೂಮ್ಯೂ(ಖ್ಯೆ) ಅ, ಸಮ್ಮ ೩ 

ಭುಬೆ ಅ. ದೇಹಾ ೩2 |. ಭೃಕುಂಸ ಅ, ಮುನ್ನು ೭೫ 

ಭೂತಿ ಪಶು. ೧೨ | ಭೃಗು ಅ. ಕಾಲಾ, ಎ 

ಭುವನೆ ಅ, ಸಂ. ೧ ; sis ಆ, ಸ್ನ. 2೪ 

ಹ ಅಆ. ಸಲಿ. ೧ | ಭೈಗುತನೂಭವ ಆ. ಸ್ವ. ೩೪ 

ಭುನನನಾಥ ಅ. ಸ್ಪ. ೧ ಭೃತಕ ಅ. ಮನು. ಪೂ 

ಭುವನೈ ಕವಲ್ಲಭಂ ಅ. ಮುನು, ೪೩ ಭೃತಿ ಅ. ಮನು, 2೭. 

ಭೂ ಅ. ಭೂ, ೧ *ಭ್ಲಶಂ ಸಾ. ವಿ.ವ್ಯ ೩೪ 
ಭೂಜನಂಡ ಅ, ವನ, ೧೪ ಭೃಶನಂಭೈ ತನನಮಂಜರಿ ಅ. ವನ. ೪ 

ಭೂಖಾಳಿಗ(ಳೊಳಿ್) ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೧೯ ಭೃ ಶಸಂಯುತ ಸಂಬಿಂದನಂ ನಾನೂ. ೧೦೪೯ 

ಭೂತ ಅ. ಕಾ, ೧ಳ ಭೇಕ ಅ. ಸಲಿ ೪ 
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ಮಾಲಾ ೧೪ ಗ್ 

ಭೇದ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೯ 

4 ನಾನಾ. ಎಂಎಂ 

ಭೀೀದದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯದಕ್ಕುಂ ಸೌ ವಿ. ಜು 

ಚೀದಿತಂ ಪೂ. ವಿ. ೪ಂ 

(ಸಿರಿದಪ್ಪ) ಭೇರಿ ಅ. ಭೊಮ. ಎಂ೬ 

ಬೇವಜ ಅ. ದೇಹಾ. ೪೨ 

ಹ ತಾ ವಷವ 

ವನಿಚಕಂ 

ಭೇವ.ಜ್ಯ. ಅ. ದೇಹಾ. ಳಂ 

ಚ್ಛೈಕ್ಷ ಅ, ಮನು ೩೧ 

ಭೈರವ ಸಾ.ವಿಿಣ, 8೯೩ 

ಭೈರವಿ ಅ, ನ್ನು. ೧೯ 

ಜೋಗ ಆ. ಪಂ. ೪% 

ಭೋಗ ನಾನಾ, ೭೩ 

ಬೋಗಿ ಅ. ಸಂ. ೭ 

ಭೌಮ ನ್ನು. ೭೨ 

ಭೌರಿಕ ತ್ಯ ಮೆಮು. ೪ಂ 

ಭೆಂಗ ಅ, ಸಲಿ. ೩ 
22 ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೦ 

»» ನಾನಾ, ೦೪ 

ಭೆಂಗುರ ಸೂ.ವಿಣ ೩ 

» ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪% 

ಭೆಂಡಿ(ದೇ) ಅ, ಸಮ. ಎಳ 

ಭಾಂಡ ಅ, ಪುರ, 6೬ 

ಭಾಂಡಾದಿರತ ಸಂ. ವಿ.ಣ. -ಂ೪ 

ಭಾಂಡಿ ಅ. ವೈಕ್ಷಾ, ೧೪ 

ಭಂಗ ಅ. ಮೈಗ, ೦೨೦ 

3) ಆ, ವೃ. ಪ್ತಿ 

ಭೃಂಗ್ಗ(ನಾಮಂ) ಆ, ಮುಗ. ೧೬ 

ಭೈಂಗಾರೀೀ ಅ, ಮುಗ. ಎ೩ 
ಭೃಂಗಾರು ಅ. ಪುರ. ಎ೪ 

ಬೇಂಕಾರ ಅ, ಭೊನ. ೩೯ 
ಭ್ರಮರ ನಿ ಮೃಗ, ಎ 

ಭ್ರಮರಕ ಅ. ದೇಹಾ. ೦ 

ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಂ. ವಿ.ಣ. ಳಳ 

ಭ್ರಾತೃ ಅ, ಮುಮು, ಎಳ 

ಭ್ರಾತೃಸುತ ಅ, ಮಮ. ೨೩ 

ಭ್ರಾತೃವಧೂಪ್ರತಿಕ? ಅ. ಮನು. ೭೩ 
ಭ್ರಾತೃ ವಥು ಅ. ವನು ಬನಿ 

ಭ್ರಾತೃವ್ಯ 
ಭ್ರಾಸ್ಟ್ರ್ರ 

ಭು)ಕುಂಸ 

ಭ್ರೂಣ 
ಭೂ(ನಾಮಂ) 

ಮ 

ಮಕರಕೇತು 

ಮಕರಂದ 

ಮಕರಂದೊೋ! ತ್ಭರಸ 

ಮಖ 

ಮಖಾಟಬನಿನಸಂವನ್ನಿನ 

ಮಖೇಚ್ಸಾವಚನ 

ಮಗಧರುಹ 

ಮುಗನಮುಗ( ಜೀ) 

ಮೆಗನನಧು 

ಮಗಮೆಗಿಸುವ( ದೇ) 

ಮಗಳೆಮಗ( ದೇ) 

ಮಗಳನರನುಂ 

ಮಕುವ 

ಮಚ್ಚರ(ತದ್ಭ) 

ಮಜ್ಜ 

ವಂಜ್ಚನ 

ಮುರ 

ಮು ಡ(ದೇ) 

ಮಡಳ್(ದೆೇ) 

ಮಡೆಂಬ 

ಮಿಕ 

ಬಡೆಯಣ ಮಂಂಗೆಯ* 

ವುಣಿಕಾರ 

ಮುಣಿತ 

ಮಣಿಬಂಧದೋಬೈನವಖಂ 

ಮುಣಿಬಂಧನೆದಿಂದಂ 
*ಹಖುಕುಣಿಕೆವರಂ 

ಮುತಂಗಜ 

ಮತಿ 

ಮುತಿಗಿಡಿಸಿ ಛಿದ್ರಿಬಾತಂ 

ಮತಿಭ್ರವಾ(ಖ್ಯಂ) 

ಅ, ಸಮು, 

ಸಾ. ವಿ, ಇ. 

ಅ. ಮೆನು, ೪ 

ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೧.೨ 

ಅ, ಮೃಗ, 

318 

ಅ. ಮನೊ, ಟೂ 

ಅ. ಪುರ, ೩೦ 

ಅ. ಮನು. ೩೫ 
ಅ. ಮನು, ಎಹ್ 

ಅ, ದೇಹಾ, ಎಳ 

ಅ, ನ್ನು. ಎಪಿ 

ಅ, ನನೆ. ೧೧ 

ನಾನಾ, ೯೬ 

ಆ, ಮೆಮೆ, ೪ಳಣ 

ನಾನಾ. ೯೦ 

ನಾನಾ, ೩೭೬ 

ಆ, ವೃೈಕ್ಷಾ, ೩೨ 

ಆ, ಮನಂ, 0೨ 

ಅ. ಮನಂ. ಎಂಎ 

ಅ. ಭೂಬೆ, ೧೨೨ 

ಅ. ಮುಮು. ಎ೦೨ 

ಆ, ಮುನು, ಎ೦೨ 

ಅ. ಸ್ಟ, ೩೩ 

ನಾನಾ, ೧.೪ 

ಅ, ವನ್ನ. «೬ 

ಅ, ಭೊಮ, ೪ 

ಆ, ಪುರ, ಎಂ೦ 

ಅ. ದೇಹಾ. ಎ 

ಅ, ವನ, ೬ 

ಅ. ಪುರ, ೪ 

ಅ, ಪುರ. ೨೯ 

} ಅ, ದೇಹೂ, ೯ 

ಅ. ಮೆನು. ೭೯ 

ಅ, ಭೂಬೆ, ೩೩ 

ನಾನಾ, ೧೧೬ 

} ಅ, ದೇಹಾ, ೯ 

೩೧ 

೩ 

ಳ್” 
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ಮತ್ತೆ 
ಮೆತ್ತ ವಾರಣ 

ಮತ್ಯನ್ನಿತ 

ಮತ್ಸರಸಂಯುತ 

ಮತ್ತ ಶ್ಯ 
ಮತನ ee: 

ಮತ್ಸ್ಯ (ಳ(ಗಲ) 

ವಂತ್ಸ್ಯಂದಿ 

ಮತಂ 

ವಂದ 

ಮದಕಳೆ 

ಮದಕರಿ(ಯಂಂ) 

ಮುದನಾಖ್ಯಂಗಳಿ* 

ಮದನ 

3) 

ಮೆದನವಿಜಯ 

ಮದವರ್ಜಿತ 

ಮದಾಹ್ಹಯೆಂ 

ಮದಿರೆ 

ಮದೋತ್ಸ' 

ಮದ್ದು 

ಮಧು 

») 

೨) 

3) 

ಮಧುಕ ರಾ(ಹ್ಹೂಯಂ) 

ಮಧುಪ 

ಮಧುಬೀಾತ್ರ 

ಮಧುಮಿತ್ರ 

ಮಧುರ 

ಮಧುರ 

ಮಧುವ್ರತ 

ಮಧೂಕ(ತರು) 

ಮಧ್ಯದೊಳಾದುದು 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 

ಮಧ್ಯವಂ 

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 

ಮ್ಯಾಂಗುಲಿ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. 

ಅ, ಪುರ, 

ಸೌ. ವಿ.ಣ. 

ಸಾ. ವಿ. ಣ. 

ಅ. ಸಲಿ. 

ಅ. ವೃತಾ. 

ನೆಲಸಿ, 

ಕ ಧಾನ್ಯ, 

£೨, ಧಾನ್ಯ. 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. 

ಆ, ಸಮು, 

ನಾನಿ, 

ನನ. 

ಅ. ವೃ]. 

ಅ, ಸ್ನ. 

ಅ, ಸ 

ಅ. ಸಮು, 

ಆ, ಟ್ಟ 

ಅ. Bak 

ಅ, ಪಮ, 

ಅ. ಮೃ್ಭಗ, 

ನಿಲ ನಲ. 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಅ. ವನ, 

ಆ. ₹೫9, 

£ ಉಟ 
ಅ. ಜಗ, 

ಅ, ಮ್ಬುಗ, 

ಅ. ಪುರ. 

ಅ, ಸ್ದ. 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಸೋ ವಿ.ಣ, 

ಅ, ಮೃಗ. 

ವೃಶ್ತಾ, 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, 

ಅ. ಸಮ, 

a ಲಾ. ದಿ. ಣಂ, 

ಆ, ಸಶಿ, 

ಅ, ದೇಹಾ, 

ಪರಿಕಿವ್ಯೆಂ 

ಹ ಬೊಡಿ 

೧೪ 

೧೨೪ 

೩ 

೦-೦ 

೫ 

೩೧ 

2 

೧-೨೦ 

೧ 

೧) 
ಲು 

CL 

ಹ್ 

೧೧ 

ಪ್ಲ 

೧೦ 

av 

೩೩ 

2ನೆ 

೩ 

೧೪ 

೧೩೩ 

೧೧ 

ಎಟ. ಐಎ 

ಲ 

ಓರೆ 

OV" 

೧೨೪ 

AV 

“DD 

೬೦ 

೩೪ 

೬೦ 

೧ 

PEN 

EL ಇ 

ಅಂಗಂವ್ಲಕೆ) ಮಂ 
( ಹ ಸ) ಳೆ Je. ದೇಹಾ, ೧೩ 

ಮಧ್ಯೋದ್ಭವರೋಮಂ ಅ, ದೇಹಾ. ಎ೨೦ 
ಮನ ಅ. ದೇಹಂ. ೫೪ 
ಮನದಿಡುವಜಕಿಯೊಭೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೨೫ 
ಮನದೊಳೊಗೆದ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯ ೧ 
ಮನಮನೊಅಲ್ಲುವ ಅ, ಭೂನ. ಎಂ 
ಮನಮನೊಳಅಲ್ಲುವ ನುಡಿ ಅ, ಭೂಬೆ.. ೩೨ 
ಮನಸಿಜಂ ಅ. ಸ್ಟ ಎಪಿ 

ಮನಕ್ಕಿಲಾದಿಗಳ* ಅ, ಕಾಲಾ, ೧ 
ಮುನಸಿಶಯಂ ಅ. ಸ್ಪ. ಎಪಿ 

ಮನೀಪಾನ್ಹಿ ತಂ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ 

ಮನೀಪೇ(ಷಾ) ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೩ 
ಮನುಜನ್ನ ಅ. ಮನು. ೧ 

ಮನುವ್ಯ್ಯ ಅ. ಮನು. ೧ 

ಮನುನ್ಕಧರ್ಮ ಅ. ಸಂ. ೪೬ 

ಮನೆಯ ಕಸ(ದೇ) ಅ, ಪುರ, ಎಂ೧ 

ಮನೋಜ (ಮುಂ) ನಾನಾ, ಎಂಎಂ 

ಮನೋಭವ ಅ, ಸ್ನ. ಎಪಿ 

ಮನೋಭಿರಾಮಂ ಅ. ವನ, ೧೪ 

ಮನೋರಥ ಸಾ.ವಿ, ೩ 

ಮನೋರಥ ಸ್ಮರ (ನಾವಂ) ನಾನಾ, ೧೩ 

ಮನೋರಮ ಅ. ಮಮ. ಎಂ 

ಮನೋಹರಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೫೬ 

ತ್ತ ಅಆ, ಭೂಪ, ೩೦ 
ಮನ್ನಣೆ(ತದ್ಧ ಸ) ಸಾ, ವಿ. ೦ 

ಮನ್ಮಥ ಅ, ಸ್ಟ್. ಎಜಿ 

ಮನ್ಯು(ಶಬ್ದವಾ ಚಿ) ನಾನಾ. ೪ 

ಮನ್ನುಂತರ ಅ. ಕಠ, ಎಜಿ 

ಮಯೂಖ ಅ, ನ್ದ 4K 

ಮೆಯೂಖ(ವಂಖಂ) ನಾನಾ, «೬೫೬ 

ಮಯೂರ ಅ, ಮೃಗ, ೧.೨ 

ಮಯೂರ ರಥ ಅ, ಸ್ಟ. ೧೪- 

ಮರಕತ ಅ. ಕಾಲಾ, ೧೦ 

ಮರಣ ಅ. ವಂತು, ೪ 

ಮರದರಿಸನಿನ(ದೇ) ವೃಹ್ತಾ. ೫ 

ಮರಾಳ ಅ. ಮುಗ. ೧೪ 
ಮರಾಳವಧು ಆ. ಮಗ. ರಿ 

ಮರಿಚ (ಹ್ಹಾ) ಆ. ವೃಕಾ. ೩೨ 
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ಮರೀಚಿ ಅ.ಸ್ವ. ೩೬ ಮಹಾಪ್ರಳೆಯ ಅ. ಕ, ೧೬ 
| ಅ, ಸ್ನ. ೬ ಮೆಹಾರಜತ ಅ. ಕಾಲಾ. ೩೬ 

ಮರು ಅ, ಭೂ. ೦ ಮಹಾ ಮಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಅ ಸ್ಟ. ೧೯ 
ಸ ಅ, ವೈಕ್ಷಾ, 0೫% ಮಹಾಶಾಲಿ ಆ, ಧಾನ್ಯ. ೧೬ 
ಚಿ ನಾನೂ. ೦೩ ಮಹಾಸೇನ ಅ. ಸಂ, ೧೪ 

ಮರುತ್ ಅ, ಸ್ಪ. ೪ ಮಹಿ ಅ. ಭೂ, ೧ 
ಮರುತ ಅ. ಸ್ವ. ೪೪ ಮಹಿತ(ಮಿಹಿಕಾ?) ಅ, ಸ್ಪ. &೩ 
ಮರುದಾಖ್ಯರ್ ನಾನಾ, ಎಂ ಮೆಹಿಬಂ ಟ. ಮೈಗ. ೪ 

ಮರುದಾಶೆ ಅ.ಸಂ ೭ ಮಹಿಳೆ ಆ. ಮನು. ೩ 
ಮರುವಕ ಅ, ವೈಕ್ಷಾ. 2೫೪ ಮಹೇಜಚ್ಮ ಸಾ.ಖವ್ಕಿಣ. ೪ 

ಮರ್ಕಟಕ ಅ. ಮೃಗ. ೬ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅ. ಸ್ಪ, ೧೬ 
ಮರ್ಕಟ ಅ, ವೈಕ್ಷಾ. ೦೧ ಮಹೋತ್ಸಳ ಅ, ಸಲಿ. ೧೯ 
ಮರ್ಮಸ್ಸು ಸನಾ.ವಿ.ಣ. ೧೫ ಮಹೋ ತ್ರಳಸಖ(ನುಂ) ನಾನಾ, ೬೫ 
ಮರ್ಮರ ಅ, ಭೊಬನ. ೩ ಮಹೋತ್ಸವ ಅ, ಹಾಂ, ಪ್ರ. ೦ 

ಮರ್ತ್ನ ಅ. ಮುನು, ೧ ಮಹೋತ್ಸಬನಿರತ ಸೂವಿಿೀಣ ೧೪ 

ಮಜಿಕಿ(ದೇ) ಅ, ಸವ ೦೪೫ ಮಹೋತ್ಸಹ ಪಾ.ವಿಣ ೧೩ 
ಮಲರಹಿತ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೬೧ ವನಂಹೋದ್ಧುರಭಾರ ಪ್ರಮು 
ಮಲವಿದೂಪಿ ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ ೬೧ ನುಪಧಾ ಪರಿಶುದ್ದಂ ಅ. ಮನಃ, ೫೦ 
ಮಲಿನ ಸೌಾವಿಣಇ ೬೧ (ಕರ್ಮನಚಿವಂ)” 
ಮಲಿನಿಕೆ ಅ, ಮೆಮು, ೧2 ಮಹೋದ್ಯಮ ಸಾ, ವಿ ವ್ಯ. ೦೫ 

ಮಲಿವನ್ಗುಚ ಅ, ಮೆಮು. ೪ಎ ಮಹ್ೌನಧ ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೩೦ 
ಮಲೀಮಸ ನಾ.ವಿ.ಣ. ೬೧ ಮಳ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ 
ಮನ್ಸಿಕಾತ್ನ ಅ. ಮುಗ. ೧೯ ಸ ನಾನಾ, ೬೫ 
ಮಫ್ನಿಕಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ, ಪುರ. ೩೦ ಹ ಅ, ಸಂ, ೧೨ 

ಟೆ ಅ, ಸಮು, ೪ ಮುಳೆಯರುಹ ಅ, ಭೊ, ೧೩ 
ಮಲ್ಲಿಗೆ(ತೆದ್ಭ) ಅ. ವೃಶ್ತಾ, ೩೪ | (ಕಿವ) ನುಬ5(ಬೇ) ಅ.ಸ್ಟು, ೬ 
ಮಸೂರಕ ಅ. ಧಾನ್ಯ ೧೪ ಮಾಕಂದ(ನಎಂಹೀಜಾತ) ಅ, ವೃಶ್ಷಾ, ೩ 
ಮಸ್ಸಣ ನಾ.ವಿಪ್ಯ. ೧೦ ಮಾಷಿಕ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧೩ 
ಮಸ್ಕರ ಅ. ವೃಥಾ, ೧೪ ಮಾಗಧ ಅಆ, ಮನಂ, ೩೭ 
ಮಸ್ತ ಆ. ದೇಹಾ, ೧೯ ಮಾಗಧಿ ಅ. ವೃಥಾ, ೩೪ 
ಮಸ್ತಕ ಆ, ದೇಹೂ, ೧೯ | ಮಾಣವಕ ಆ, ಮೆನೆ, ೧೫ 
(ಸಮುದಗ್ರ) ಮಸ್ಮಕ ಅ, ಸಮ. ೩೩ | py ಅ, ಭೊನಳೆ, ೩ 
ಮನಸ್ಸು ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೩ |, ಮಾಣಿಮಂಥರ ಅ, ವ್ಯಕ್ತ, ೩೩ 
ಮುಹ ನಾನೂ. ಎ೪ | ಮಾತಂಗ ನಾನಾ, ೪೦ 
ಮಹತ್ತು ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಖಿ ಮಾತರಿಶ್ಚ ಅ. ಸ್ಟ. ೪೪ 
ಮಹಾಕಾಳಾಖ್ಯ ಅ, ವೈಹ್ಷಾ. ೩೬ ಮಾತಳಿ ಅ. ಸ್ಪ, ೩೫ 
ಮಹಾನಸ ಅ, ಪುರ. ೧೯ ಮಾತಾನಿತ್ಸವೆಚನೆ ನಾನಾ, ೧೦೪% 
ಮಹಾತರು ಅ. ವೃಷ್ಷಾ. ೦ ಮಾತಂಗ ಅ, ಮೆನು. ೬. 
ಮಹಾಪ್ರತಿಭೆಯದ ಅ, ಸಮ, ೨ ಮಾತಾಮಹ ಅ, ಮೆನು, ಂಣ 
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ಮಾತು(ದೇ) ಸೌ.ವಿಣ ೪೮ 

ಮೂಾತಂಲಕ ಅ, ವಂನೆತ, ಎಂ೦ 

ಮಾತುಳೆವಧು ಅ, ಮುಮು. ಎಂಡಿ 

ಮಾತುಳಾನಿ ಅ. ಮೆನು. ಎ೩ 

ಮೂತ್ರ ಅ, ಮೆಮು. ೧೭ 

ಮಾತೃ ಕೆಯರ್ ಅ. ಸ್ನ. ೧೯ 

ಮಾತೃಕೆಯರ್ಕ೪* ನಾನಾ, ೧.೭ 

ಮಾತಾ(ತೆ) ಸೂ.ವಿಣ 2೫೬ 

ಮಾಧವ ನಾನಾ, ೯% 

ತ ಆ. ಕನ. ೧೨ 

ಮಾಧವಿ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩ಳ 

ಮಾಟ್ನೀಕ ನಾನಾ, ೯೬ 

ಮಾನ ನಾನೂ. ೯೫ 

ಮೂಾನದೊಳೆಂ ನಾನಾ. ೧.೦ 

ಮಾನಪ್ಪವಳ*? ಅ, ಹನು, ೯ 

ಮಾನವ ಅ, ಮನು ಎ 

ಮಾನವತತಿ ಸಾ. ವಣ. ೩೧ 

ಮಾನವಸಮಂದಿತ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೭೧ 

ಮಾನಸ ಅ. ವ್ಫಾಗ್ಗ ಎಂ 
ಮಾನವ್ಯ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೧ 

ಮಾರತುವೆ. ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೭೧ 

ಮಾನ್ಯ ಸೌ. ವಿ.ಣ. ಎಳೆ 

ಮಾಯಾವಿ ಸಂ.ವಿ.ಣ. ೬ 

ಮಾಯು ಅ. ದೇಹೂ. ೦೬ 

ಮಾರ ಅ. ಸ್ಟ. ಎಪಿ 

ಮಾರಣ ಅ, ಹಮ, ೪ 

ಮಾರುತ(ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೩೫ 

ಮಾರುತ(ನೊಳ್) ಅ, ಭೂ... ೮೦ 

ಮಾರ್ಕವ ಅ, ವೃತ್ತಂ. ಎಪಿ 

ಮಾರ್ಗ ಅ. ಪುರ, ೨ 

ಮಾರ್ಗಣ ಅ, ಸಮ್ಮ, ಎಳ 

ಮಾರ್ಗ ಣಕ ಸಾ.ವಿಿೀಣ. ಎಂ 

ಮಾರ್ಗಣಾಂಕ ನಾನಾ, ರ್ 

ಮಾರ್ಗಯಾಯಿ ಅ, ಪುರ, ೦ 

ಮಾರ್ಗಾ ಹಿ ಪಶ್ಷತೃಭಿಧಾನ ನಾನಾ. ೪-೦ 

ಮಾರ್ಗಿತ ಸಾ.ವಿಣ. ಬಂ 

ಮಾರ್ಹಾರ ಆ, ವಗ, ೪ 

ಮಾರ್ತಂಡ (೨, ಸ್ನ. ೬೪ 

ಮಾ ಅತಿ( ಗಂ) ನಾನಾ. ೪೬ 

ದಾರಾಳ ಮಾತಾ ಗ ನಾಮ. 

ಮಾಮ FE ಹ ಸ ಮದ i 

ಮಾಲಾಕಾರ 

ಮಾಲಿ ' 

ಮಾಲೂರ 

ಮಾಲೆ 

ಮಾಲ 

ಮಾವತ್ವ 

ಮಾನ(ನೊಳೆಂ)(ದೇ) 
ಮಾನೆ 

ಮಾನಮೂದ್ಯ 

ಮಾಳಾವಿಭೇದತಂ 

ಮಾಳೆತಿ 

ಮಾಸ 

ಮಿಕ್ಕ ತುರ್ಯ ಜಾತಿ 

ಮಿಳಿ ಕೃದಾನಿ 

ಮಿತ್ರ 

) 

ವಏಿಂಥ 

ಏಂಕುನ(ವಂುಂ) 

ಬುಥ್ಯೋಕ್ತ 

ಎಂಬು 

ಮಿಶ್ರಣವು 

ಎಂಸಿ 

ಮಿಸುಗುತ್ತಿರ್ಪಳಗ್ರಂ 

ವಏಿಂಹಿಸಾಕರ 

ವಂಹಿಕೆ 

ವಿಎಹಿರ 

ವೂನೆ 

ಓೂನವಪವೆನರ* 

ಮುಕುಂದ 

ವಂಂತಕುಟ 

ಮುತುರ 

ವಮುಕುಳ 

$) 

ಮುಕ್ತಾ 

ಮಖುಿಕಾಗಂಣಕಂ 

(ಪರ್ಯಾ ಯಂ) 

ಉಕಾ ನೀಕ 
ಅಜಾ 

ಖಕ್ತ್ರಾಮುಕ್ತ 

ಕಾ ಸೋಟಬ 
ಇತಿ ಇ 

1 2 

21 

ಅ, ಮೆನೆ. ೩% 

ಅ. ಮೆಮು, ೭೪ 

ಅ. ವೃಥ. ೧೧ 

ಸಾ.ವಿಣ 0೯ 

ಅ, ಭೂಬಿ. ಎಳೆ 

ಅ. ಸ್ಟೌ. ೦.೧೦ 

ಅ. ಮನು, ೨೦೪ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೬ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೦-0೦ 

ಅ. ಹುಂನೆದ್ಮ. ಳಳ 

ಅ. ವೃಕಾ. ೩% 

ಈ, ೫೪ ೧೦ 

ಅ, ಮುನು. ೩೧ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೪ 

ನಾನಾ. ೧೧೪” 

ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೧ 

ದಾ ವಿ.ಣ್ದ, ೩೨ 

ಆ” ಭೊಬೆ. ೩೩ 

ಸಾ. ಖಿ ಬ್ಯ. ಕ 

ಪ.ಖ.ಣ, ೦.೦ 

ಅ, ಬ್ಭಕ್ತಾ,. ೨೬ 

ಅಆ. ನವಠಳ್ಮಿ ಎಂಂ 

ಅ, ಸ್ಹ, ಆಳ 

ಅ, ಸು. ಕಸ” 

ನನಲ, ೧೧ 

ಆ, ಸಲ್ಲಿ ೫ 

೬, ನಲಿ, ೫" 

ಅ, ನ್ನೂ. ಎಲಿ 

ಆ ಭೂಬ್ಮೆ ೭ 

ಅ, ಪುರ. ಎಳೆ 

ಅ, ವನ, ೪ 

ಅ. ಮವನ ೧೦ 

ಅ. ಸಲಿ. ೯ 

ನಾನಾ, ೧.೨ 

ಅಆ. ಭೂನೆ. ೪ 

ಅ. ನಮ, ೧೪ 

ಅ, ಸಲಿ. ೯ 
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೩17 

ಮುಕ್ತಿಪದ ಅ, ಸೆಂ. ೧೯ ಮೂರ್ಧಾಭಿ | ಸ ಸಾಕ ಇ 

ಮುಖ ಸಾ.ವಿ.ಣ್ದ. ೩೬೦ (ಧೇಯಮುಂ) 

ಡಿ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೫ ಮೂರ್ಧಾಭಿನಿಕ ಅ. ಮನು, ೪೩ 
ಚ ನಾನಾ, ೯೨೦ ಮೂಲಂಗುಲ್ಬ ಕ್ಕೆ ಅ. ಸವರಿ, ೪ 

» ಅ, ಪುರ, ೭ ಮೂಲ ನಾನಾ. ೩೩ 
ವೆಖಖರ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೭ ಚ ಅ, ವನ. ಇ 
ಮುಖರೋಮ ಅ. ದೇಹನ, ೦.೦ ಮೂಲ್ಯ ಅ. ಮನಂ. ೭೨ 

ಮುಖ್ಯ ಅ. ಸಮ. ೯ ಮುೂಲ್ಯ(ಮಂಂಂ) ನಾನ. ೧೫ 
ನನು ಭಿಖ್ಯ(ಭೀಕ್ಟ್? . ಮನು. ೯ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇ 
ಮುತ ಅ. ಕಾಂ, ಪ್ರ. .ಂ ವ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕ ಜಾ 103 
ಮುಂತ್ತಂ(ದೇ) ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ೪ ಮೂವುಕ ಅ, ಮೈಗ ೪ 
ಮುದ(ಮಖಯಂ) ನಾನಾ. ೫೧ ಮೃಗ ಅ, ಮುಗ, ಎ 
ಮುಥೆ ಸಾ.ವಿ.ಖ್ಯೆ. ೧೧ ಮೈಗದಂಶ ಅ. ಪಶು. ೧೦ 

ಮುನಿ ಅ, ಮನು. ೩೩ ಮೃಗಧೂರ್ತ ಅ. ಮುಗ. ೩ 
ಸ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೧೦ ವೃಗನಾಭಿ ಅ. ಭೂಮ, ೧೦ 

ಮುನಿಜನದ ಜಟಿ ಅ, ದೇಹಾ, ಎ೦೧ ಮೃ ಗಬಂಧಿನಿ ಅ. ಪುರ. ೩೫ 
ಮುನಿಜನ ನಿವಾಸ ಅ, ಪುರ. ೩ ಮೃಗಮದಾಖ್ಯ ಅ. ಭೂಮ. ೧೦ 
ಮುನಿಜನಾಸನ ಅ, ಪುರ. 0೫% ಮ್ಭುಗ(ಮಂಂ) ನಾನಾ. ೧-೦೫ 
ಮುನಿವಾಕ್ಯದಿಂ ನಾನಾ. ೧೩೩ ಮೌಗಯಾ ಅ, ಮೆಮು. ೪ಜಿ 

ಮುನಿಮತ(ಮಖಂ) ನಾನ. ೫೨ ಮ್ಹ )ಗಯಾರತ ಅ, ಮನು, ೪ಜಿ 

ಮುಯುನ್ನು(ದೇ) ಅ, ದೇಹಾ ೭ ಮ್ಸೆ ಗಯ ಅ. ವಂನ್ಮು ಳಿ 

ಮುರಜ ಅ. ಭೂಬಿ.ಃ .ಎಓ . ))ಗರಿವು ಅ. ಮೃಗ, ೧ 

ಮುರಹರ ಅ, ಸ್ಪ ಎಂ ಮ್ಯಗಲಹ್ಮ್ಯ ಅ. ಸ್ಟ. ೬೭ 
ಮುಖ್ಯಿ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೨ ಮೃಗಲೋಮುಯೋನಿ ಅ, ಭೂಬ. ೧೯ 

ಮಂಂಸಳೆ ಅ, ಪುರ, ೩-೨ ವೃಗವ್ಯ ಮೆನು. ೪೫ 
ಗ ಅ, ಸ್ಪ, ಎಂಜಿ ಮ್ಭುಗವ್ಯರತ ಅ, ಮೆನು. ೪ಜಿ 

ಮುಸಳಿ ಅ, ಮೃಗ, ೫ ಮೃಗಳಿರ ಅ. ಸ್ನ, Wa) 

ಮುಸ್ಕಕ ವೃಥಾ. ೦೩ ಮುಗಕೀರ್ನ್ಮೆ ಅ. ಸ್ಟ. ೪೦ 

ಮುಸ್ತೆ ವೃಥಾ. ಎಷ ಮೈೈಗಾಥೀಶ ಅ. ಮೃಗ, ೧ 

*ಮುಹುಸ್ ಸಾ, ವಿಪ ೧೦ ಮೃಗಾಂಕ(ನೊಳ್) ನಾನಾ. ೧೩ 
ಮುಹೂರ್ತ ಅ.ಹಾ. ೩ ಮೃಗಿತ ಬ. ವಿ.ಣ. ಜಂ 

ಮೂಕ ಅ, ದೇಹಾ. ೪೦ ಮೃಡೆ ಅ. ಸ್ಟ, ೧೩ 

ಮೂಗು(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೧೭ ಮೃಡಾಣಿ(ಣಿ) ಅ. ಸ್ಪ. ೧೬ 
ಮೂಢ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೭ ಮೃಣಾಳ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೦೪ 

ಮೂತ ನೇೋ.ವಿ.ಣ. ಇಳ > ಅ. ಸಲಿ. ೧ 

ಮೂತ್ರ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೧ ಮೃತ ವನು. ೪ 

ಮೂರ್ಬ ಸಂ. ವಿ.ಣ, ಫಿ A ನನ್ಗ. ೧೮೯ 

» ನಾನಾ. ೩೩ ಮೃತದಿನ(ದೊಳ") ಅ. ಮನು. ೪೪ 
ಮೂರ್ತಿ ನಾನಾ. ೫ ಮೃತವನೆ ಅ. ಮನಂ. ೪ಜಿ 

1884-28 
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ತ್ರಿ ಅ. ಮೆನು. ೪ ಮೊಗಕ್ಕೆ ನಾಮಂ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೫ 

ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅ, ಭೊ. ಎಂ ಮೊದಲುಂ(ದೆ)) ನಾನಾ, ೩೩ 

ಮೃತ್ಯು ಅ, ಮೆನು. ೪೫ ಮೊಲಗಿಡಿಗ(ದೇ) ಅ. ಮೃಗ... ೧೬ 

ಮೃತ್ಯು ಹ ಭಿಧಾನೆ ನಾನಾ. ೭೧ ಮೊಲೆ(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೪- 

ಮೃತಕ್ಸ್ನ ಅ. ಭೊ. ೨೦ ಮೊಲೆಯ ಕ್ಕೋತೊ) ಬ್ಟ್ಯ(ದೆಲ) ಅ. ದೇಹಾ, ೪- 

8 ಅ. ಭೊ. | ಹೊಲ್ಲೈೆ(ದೇ) ಅ. ವೃಥ್ಷೂ. ೩4 
ಮೃದಂಗ ಅ. ಭೊಮ ೬ ಮೊಖ ಕಾಲ್ಲಳ*(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೩ 

ಮೃದಂಗ(ಮಂಂ) ನಾನಾ. ೬ | ಮೋ ಅ, ಸಂ. ೧೯ 
ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪% ಮೋಶು ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೧ 

ಮೃದುತ್ಸುಚ ವೃಷ್ಷಾ. ೧೬ ಮೋಶಾುತೆ ಸೌ.ವಿ.ಭ್ಥೇ ೨೯ 

ಮೃದ್ದೀ ಕಾಭಿಧಾನ ಅ. ವೃಹ್ತಾ. ೨. ಮೋಚ ಅ, ವೃಕ್ಷ, «೬ 
ಮೃನೂವಾದ ಅ. ಭೊನ. ೩೩ ಮೋಹ ಅ. ಸೆಂ. ೧೬ 

ಮೈನ್ಯೈ ನಾ. ವಿ.ಣ. ೫೧ ಮೌಕುಳಿ ಅ. ಮೃಗ, ೧೫ 
ಮೆಯೆ ್ಯಲು(ದೇ) ಅ. ದೇಹಾ, ೨೦೯ ಮ್್ಕಿಕ ಅ.ಸಂ. ೯ 

ಮೇಬಳೆ ಅ, ಮೆನು. ೩೧ (ಅಲಳುನಿ) ಮಾೌಕ್ತಿಕಾವಳಿ ಅ. ಭೊನ. ೩ 
ವ್ಯ ಅ, ಭೊಮ. ೬ ಮ್ೌ್ಖ ಅ. ಮೆಮು, ೩೩ 

ಮೇನ ಅ. ಸ್ಟ್. RV ಮ್ೌನ ಅ. ವನು. ೩ 

ಮೇಶುಜಹಾತ ಸಾ.ವಿಣ ೩೧ ಮೌರ್ವಿ ಅ, ಸಮು. ೧೭ 

ಮೇಚಕರುಚಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೩ ಮಾೌೌಹೂರ್ತಿಕ ಅ. ಮನು. ೫೬ 

ಮೇಟ(ಥಿ) ಅ. ಮೆಮೆ, ಓಜ ಮೆ್್ಳಿ ನಾನಾ ೪೭ 

ಮೇದ ಅ. ದೇಹಾ, ಎಂಳ ` ಅ. ದೇಹಾ. ೧೯ 

ಮೇದಿನಿ ಅ, ಭೊ. ೧ ಸ ಅ. ಭೊಮ. ಎಂ 

ಮೇಧಾ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ ಸಮಂಕ್ರ್ು ಸಾ.ವಿ ವ್ಯೆ. ೧೩ 

ಮೇಧಾನ್ದಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩ ವಂಂಗಳೆಂ ಆ. ₹90, ಪ್ರ, ೩ 

ಮೇಧಿ(ಟ) ಅ. ಮನು. ಹ ಮಂಗಳೆಕುಂಭೆ ಅ, ಪುರೆ. ಎಳ 

ಮೇನಕೆ ಅ. ಸ್ಟ. ೫೨ ಮಂಗಲ್ಯ ಆ. ಧಾನ್ಯ. ೧೪ 

ಮೇನಾತ್ವಜೆ ಅ. ಸ್ಪ, ೧೬ ಮಂಜಿವ್ಠಾ ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೩ 

ಮೇರುನೆಗ ಅ. ಸ್ಪ. ೫೬ ಮೆಂಜುಘೋಖೆ ಅ. ಸ್ಪ, ೫ 

ಮೇಲ್ಯ್ಕಟ್ಟುಂ(ದೇ) ಅ. ಪುರ, ೨ಂ.ಂ ಮಂಜೀರ ಅ. ಭೊಮ. ೩ 

ಮೇವ. ಅ. ಪಶು. ೧೧ ಮಂಜು ನಾಾವಿಣ. ಜಳ 

ಚ ಪಶು. ೧೧ ಮಂಜುಳೆ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೫ 
ಮೇನ ಕಂಬಳೆ ಅ. ಭೊಮ. ೧೯ ಮಂಂಜಾಪೆ ಅ, ಪುರ. ಪಿ 

ಮೇಹ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೩ ಮಂಟಪ ಅ, ಪುರ. ೧೯ 

ಮೇಹನೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ ಮಂಚ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ಎಂ 

ಮೇಳಕ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೩ ಮಂಡೆನ ಅ, ಭೂಮ್ಮ ಎ 

ಮೈೈತ್ರಾವರುಣಿ ಅ, ಸ್ತ. ೭೭ ವಂಂಡೆಲ ಅ. ಸ್ದ ೭೦ 

ತ್ರಿ ಹಂ. ವಿ. ಬಿ ೪ ಮುಂಡೆಲ ಅ. ದೇಹಾ, ೩,4೬ 

ಮೈೈಥುನ(ಮೆಂ) ಅ. ಮನು. ೧೨ ಮಂಡೆಲಾಗ್ಯ ಅ. ಸಮು ೧೬ 

ಮೈರೇಯ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ಶೆ ಮಂಡಳಿ ಅ, ಮೃಗ, x 
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ಮಂಡೊಕ ಆ, ಸೆಲ್ಫಿ ೫ ಯಕ್ಷಧೂಪ ಅ, ಭೂಮ, ೧ 
ಮಂಡೊಕಿ ಅ. ಸಲಿ. ೪ ಯಕ್ಷಸ್ ಅ ೫೪ 
ಮಂಘ್ಲು ಅ. ಪುರ. ೩೧ ee A We 

ಮಂತವ್ಯಂ ನಾನಾ, ೯ ದ್ದಿಜೋತ್ತ ಮ 

ಮೆಂತಿ ಅ. ಮೆಮು, ನಂ ಯಂಜನಾಧ್ಯಯನಂದಾನಂ 

ಬ: ಅ, ಪುರ. ೩೧ ನಿಜಮಾಗಿರೆ | ಇ ಜು ಹು 
ಮಂಥರೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೧ ಯಜುಸ್ಸು ಆ, ಸ್ತು. ೧೨೦ 

ಮಂಥಾನೆ ಅ, ಪ್ರರ ೭೧ ಯಜ್ಞ ಅ, ಮನು. ೪೧ 
ಮಂದ ಸೂ.ವಿಣ. ೧೧ ಯತ ಅ. ಸಮ. ೩೬ 

a ನಾನಾ. ೧.೦೫ ಯತಿ ಅ, ಮುನು, ೩೩ 

A ಸೂ.ವಿ. ಮೇ ೧೩ ಯತಿಕುಟೀರಕ ಆ. ಪುರ. ೨೦ 
»» ಡೆಮರಂ? ಸಾ. ವಿ.ವ್ಯ. ೧೬ ಯಂತ್ರೊನ್ಮುಕ್ತ ಅ. ಸಮ. ೧೪ 

ಅ. ಸ್ಟ, ೩೪ ಯಥಾರ್ಥಕಂ ನಾನಾ. ೭೬ 
ಮಂದರಾದ್ರಿ ಅ, ಸ್ನ. ೫ ಯದ್ಭಚ್ಛೆ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ ಎಂಪಿ 

ಮಂದಾಕಿನಿ ಅ, ಸ್ಪ. ೫೬ ಯಥೋದ್ಧತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೬ 

ಮಂದಾಕ್ಷ ಸೊ.ವಿ. ಪೈ. ೧೯ ಯಾಪ್ಗ ನಂ, ವಿ.ಣ, ರ್ಗ 
ಮಂದುರ ಅ. ಪುರ. ಎ೦ (ಸದಭಿಮತ) ಯಾಪ್ಯಯಾನಕ ಅ, ಸಮು, ೪೦ 

ಮಂದ್ರ ಅ, ಭೂಮ, ೩೦ ಯಮ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೪ 
ಮನಃಪೀಡಾ ಬನಿ ನಾನಾ ೫೫ ಭ್ಯ ಅ. ಮನು. ೩೬ 

ಮನಃಪ್ರೀತೆ ಅ, ಮನಂ, ೫ ತ ಅ. ಸ್ಪು. ೪೧ 

ಮಾಂಸ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೦ ಯಮ(ನುಂ) ನಾನಾ, ೩ 

ಮೂಂಸಳೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೪೧ ಯಮನಾಳೆ (ಯಾವನಾಳ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೬ 
ಮೂಂಸಿ ಅ. ವೃಕ್ಷ... ೨.೦ ಯುಮುನಾಸಹಜ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೪೧ 
ಮಾಂಗಲ್ಕ್ಯಾ(ನಾಮಂ) ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೧೬ | ಯಯು ನಾನಾ, ೧೩೧, 

ವಿಂಂಚಂಂ(ದೇ) ನಾನಾ, ೦೨೦ | i ಅ, ಸಮ್ಮ, ೦.೦ 
ಮಿಸಾಂಗುಲಿಕ(ದೇ) ಅ, ಮನು. ೪೪ ಯವ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೭ 
ಮುಖಂಜ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩೪ ಯೆವಾಗು ಆ, ಧಾನ್ಯ, ೪ 

ಮುಂಜವ್ಯಜಿನ ಅ. ಸ್ಪ, ಎಎ , ಯಮ್ಮಾ ವಿಕ ಅ, ಸಮ. ೧೪ 
ಮುಂದಖಾದುಕಜ್ಲಿಮೆಂ ಯೆಪಿ ಅ. ಸಮು. ಳಿ ಕಅ(ಸಂದಿರ್ಜ* (ನ. ವಿ.ಣ, ಎಡಿ ಯಖ್ವಿಶತಾನಚ್ಚಿನ್ನ ಅ. ಭೊಮ. ೩ 
ಮುಂದಿರ್ದೊಂದೆಡೆಗುಚಿ ಅಸ ಪತಿ ಯಶ(ವಂಖಂ) ನಾನತ, ೦ 

ತನನ ಯಲ್ ಸಂದವ| ಸು ಯೂಾಗ ಅ" ಮನಂ. ೪೧ 

ವಖಿಂಡೆನೆ ಸೌ.ವಿ. ನ್ಯ. ೦ ಯೊಗಾರ್ಥದೊಳುತ್ಯೈೃವ್ಚ ಅ, ಮುನು. ೪೩ 
ವಖಂಡಿ ಅ, ಮೆಮು. ಳೆ ಯಾಚಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎಂಜಿ 

ಕಾಂಡ ಅ ಪಶು, ೧೧ | ಯಾಚಕವರ್ಗ(ಕ್ಕಂ) ನಾನಾ. ರ 
ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಕುಳ ಅ. ಮನು. ೪ ಯಾಚಿತ (ಮುಂ) ನಾನಾ, ೧೧೯ 

ಯ ಯಾತ ಅ. ಸಮ, ೩೭ 

ಯಪ್ಪ ಅ. ಸ್ಟ, ೪೬ ಯಾತನೆ ಅ. ನಂ. ೧೧ 

ಯಕ ಕರ್ದಮ ಅ. ಭೊನ್ಮೆ ೧೨ ಯಾತನೆ(ಯುಂ) ನಾನಾ, ಎಂಸಿ 
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ಯಾತ ಯಾಮ ಅ. ಮನು. ಎಪಿ ಯೋಪಿತ್ತು ಅ ಮೆಮು. ೧ 

ಯೂಾತುಭಾನ ಅಸ್ಟು. ೪ ಯ್ವತ ಸಂ. ವ್ರಣ, ೩೨ 

ಯಾತೃಗಳ* ಅ. ವನಂ, ಎ೩ ಯಂತೃ್ಛ ಅ, ಸಮ. ೩೦ 

ಯಾತ್ಯ ಅ. ನಂ. ಎ೧ ರ 

ಯಾತ್ರ ನಾನಾ, ೪೧ ರಕ್ತ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಂಪಿ 

ಯಾದನ್ ಅ, ಸಲಿ, ೪ ಟೆ ಸೊ.ವಿಿೀಣ್ಣ, ಓಳ 

ಯಾದೋನಾಥ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೪೩ ರಫ್ತಣ ನಾವಿ ನ್ಯ. ಎಂ 
ಯಾನಬಾತ್ರ ಅ, ಸ್ವ. ೧೦ ರಕ್ಷಣಸ್ಥರಣಪಯರ್ಯಾಯ ನಾನಾ. ೭೧ 
ಯಾಭ ಅ, ಮನೆ. ೧೨ ರಷ್ಟಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪೩ 
ಯೂವಂಳೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೫ ರಸ್ ಅ. ಸ್ಪ. ೪. 
ಯಾಮಿನಿ ಅ. ಕಾ. ೫ ರಜ ಅ. ಮೆನು, ೧೩ 

ಯಾವ ಅ. ಭೊಮ. ೧೩ js ಅ, ಪಶು. ೧೩ 

ಯುಕ್ತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಳಂ ರಜಕ ಅ. ಮನಂ. ೭೯ 

ಯುಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನಾ. ೧೧೪ ರಜತ ಅ. ಕಾಲಾ, ೪ 
ಯುಗ (ನಾವಂ) ಅ. ಸಮ. ೧೯ ರಜನಿ '! ಅ. ಕಾ. ೫ 

ಯುಗ್ನಕ್ಕಮಿವೆಪೆಸರ್) ನಾನೂ. ೧೬ ರಜನಿಕರ ಅ. ಸಂ. ೬೭ 

* ಯುಗಪತ್ ಅಆ, ಕಾ. ೧೪ ರಜಸ್ಪುಲೆ ಅ, ಮನು. ೧೩ 
ಯುಗಂಧರೋದ್ದೇಶ(ದಲ್ಲ) ಅ. ಸಮ. ೦೯ ರಣ ಅ, ಸಮ. ೧ 
ಯುಗಕಿಫ್ಲೆಗಳೊಳ ನಾನಾ, ೩೨ ರಣರಣಕ ಸಾ. ವಿ.ಪ್ಯ. ೨೩ 
ಯುಗಳ ಸತಿವಿಣ ೩೫ ರತ ಅ. ಮನು. ೧೨ 

ಯುಗ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೫ ರತಪ್ರಧ್ನಾನೆ ಅ. ಭೊಮ, ೩೭ 
ಯುಗ್ಧ ಸಾ. ವ್ಕಿಣ. ೩೫ ರತಿ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಎಡಿ 
ಯುಗಾಂತ ಅ.ಕಾ. ೧೩ ರತಿಮುನೋಹರ ಅ.ಸ್ವೆ. ೨೪ 

ಯುಗ್ಯ ಅ, ಸಮ. ೪೦ ರತ್ನ(ದೊ$*) ನಾನಾ, ೧೨೧ 
ಯುಂ ಅ. ಸಮ, ೧ ರತ್ನ್ನಿಕರ ಅ, ಸಲಿ, ೨ 

ಯಖದ್ಭಾರ್ಥಂ(ರಥಂ) ಅ. ಪಮ. ೭ ರತ್ನ (ಸಂಜ್ಞೆ ಕಂ) ಅ, ದೇಹಾ. ಎಳಿ 

ಯುದ್ರೋದ್ದುರಮನ ಅ, ಸಮ. ೧೧ ರತ್ತೋ ಪಳ(ವಯಂ) ನಾನಾ. ಓರ” 
ಯುವತಿಜಳುನ ವಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ನಾನಾ. ೫೦ ರಥ ಅ, ಸಮ. ೨೬ 

ಯುವತಿಜನರಸಂಘಾತ ಸೊ.ವಿಣ ೩೨ ರಥಕಟ್ಯಾಭಿಖ್ಯ ಅ, ಸಮ. ೩೦ 

ಯಮ ಅ. ಸ್ಹ, ೫ ರಥಕಾರ ಅ, ಮನು. ೭೩ 
ಯುವ ಅ, ಮುನ್ನು ಎ೭ ರಥಚೋದಕ ಅ, ಸಮ. ೩೦ 

ಯುವ(ನಂಂ) ನಾನಾ, ೧೩ ರಥದಗುಪ್ಲಿ ಅ. ಸಮ, ೯ 

ಯುವರಾಜ ಅ, ಮನು ರ್ಳ ರಥದ್ರುಮ ಅ. ವೃಥಾ. ೧೫ 
ಯೂಥ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಳ ರಥವಾಹಕ ಅ. ಸಮ. ೨೬ 
ಯೂಧಥಿಕೆ ಅ, ವೃಥಾ. ೩೪ ರಥದೊಳ್ಫೂಡುವಹೆಯೆ ಅ.ಸಮ. ೬ 
ಯೋಗ ನಾನಾ. ಹಂ ರಥೆನವವುಿದಾಯ ಅ, ಸಮ್ಮ ೩೦ 

ಯೋಗಿ ಅ, ಮೆನು" ೩೩ ರಥಾಂಗ ಅ. ಮೃಗ, ೧೩ 

ಯೋನಿ (ನಾಮೆಂ) ಅ, ದೇಹಾ, ೪ »» ಅ. ಸಮ. ೪ 
ಯೋತ್ರ ಅ, ಮನು. ೬೯ ರಥಿ, ಅ. ಸಮ, ೧೧ 
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ರಥ್ಯ(ನಾಮಧೇಯ)ಂ) ಅ. ಸಮ. ಎಟ | ರಸಜಿ ಅ. ದೇಹಾ. ಇ 
ರಥ್ಯಾ ಅ. ಸಮ. ೩೦ ರಸಾಗ್ರ ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ರಥ್ಯೆ ಅ. ಪುರ. ೭ ರಸಾತಳೆ ನಾನಾ. ಎಂ೩ 
ರದ ಅ, ದೇಹಾ, ೧೫ ರಸೆ ಅ. ಸಂ. ೫ 

ರದನ ಅ. ಸಮ. ೩೪ ಸಿ ಅ. ಭೂ ೧ 

ರದನಿ ಅ. ಸಮ, ೩೧ ರಸಿಕಂ(ಕೇಳಿಕರಂ) ಅ, ಮನು, ೫೧ 
ರಮಣಹೇತು ಅ, ವನ್ನ ೧೨ ರಸೋನಕ ವೃಕ್ಷಾ ೨೬ 

ರಮಣಿ ಅ. ಮೆಮೆ. 0 ರಹ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೪ 
ರಮೆ ಅ, ೦6 ರಹಸ್ನನಾನ,ಕಾಶ್ನದಿಂತೆ 

ರಮಣೀಯ ಸೂ. ವಿ. ನ ೫ ಜು ೪5 } ಸ ಸ 
ರಮ್ಮು ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಹ್ಗ ರಹಸ್ಯ ನೂ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೪ 

ರಮ್ಯುತ್ಪು ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೩೦ ರಾಕಾಖ್ಯೆ ಅ. ಕಾ. ೯ 

ರಯ ಅ. ಸಲಿ. ೧೨೦ ರಾಫ್ಟಸ ಅ, ಸ್ನ. Vo 

ರೆಲ್ಲಕ(ನಾಮಾಂತರಂ) ಅ ಭೂನ. ೧೯ ರಾಗ ನಾನಾ. ಎಂಜಿ 
ರವ ಅ. ಭೊಮ, ಎಂಪಿ 5 ನಾನಾ, ಬಂ 

ರವಿ ಅ, ಸ್ಪಾ. ೬೪ ರಾಜ್ಞ್ಮೀನಿವಂಸ ಅ, ಪುರ, ಅಳ 

ರವಿ(ಯುಂ) ನಾನಾ. ಇ ರಾಜ ಅ. ಮನು. ೪೩ 

ರವ್ನೀಯೊಳ") ನಾನಾ. ೧೦2೩. ರಾಜಮಾಬಿ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೪” 

(ಆ)ರವಿ(ಯುಂ) ನಾನಾ. ೧೫ ರಾಜಯ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೩ 

4 ನಾನಾ, ೧೧% ರಾಜಕ್ಷವಯರಪುಲಿ? ವೃಥಾ. ೩೧ 

ರವಿಶ8(ಗಳ್ಳಿ) ನಾನಾ, ೧೨೭ ರಾಜಹಂಸ ಅ. ಮೃಗ. ೧೯ 

ರೆಶನಾ(ಖ್ಯಿಂ) ಅ.ಭೊಬ, ೬ ರಾಜಂಖ (ರ್) ನಾನಾ, ೪ 

ರಕ್ಷಿ(ನಮಾಖ್ಯಂ) ಅ. ವನಂ. ೬೯ RR) ವೃಕ್ಷ. ೩ 

ರಫ್ಚಿ(ನೆಮಾಹ್ವಲಂ) ನಾನಾ. ೧೧ ರಾಂಜಿಕೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೯ 
ಜೆ ಅ. ಸಮ. ಎಂಜಿ ರಾಜೀವ ಅ. ಸಲಿ. ೧೯ 

ಅ, ಸ್ಟ. ೬ ರಾಜ್ಯ ಅ. ಮುನು, ಕ್ಮ 

ರಪ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೫ ರಾತ್ರಿ ಅ. ₹೨. ಜಿ 

ಕ್ಯ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ ರಾತ್ರಿಗಳವು ಪಲವಾಗೆ ಅ, ₹೨, ೬ 
ಸ್ಯ ಅ.ನಂ. ೧೦ ರಾತ್ರಿಯಮುಖ ಅ, ಕತ, «೬ 

ಚೆ ನಾನೂ, ಎಂ ರಾತ್ರಿಜಾಗರ ಅ. ಪಶು. ೧೦ 

ರನನೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೫ ರಾತ್ರಿವಿರಾಮ ಅ. ಕಾ. ಓ 

ರಸಭಾನ ಭಾಸುರಸವಖ ರಾದ್ದಾಂತ ಅ. ಸ್ಪ, ೯ 
ದ್ಯದ್ಭಾರತೀನರ್ತನೋ ಅ, ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೪ ರಾಮ ಅ. ಸ್ವ. 0೫ 
ಚಿತರಂಗ ಪ್ರತಿಮಾನ ಘು ಅ. ಮನು. ಎಂ 

ರಸವತಿ ಅ. ಪುರ, ೧೯ | ರಾಮಠ ಅ. ವೃಥಾ, ೩೨ 
ರಸವತಿ ಹೊದಲಾಗೆ ರಾಮಣೀಯಕ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯೆ ೩೦ 

ಪೆಅವು ಮಧಿಕಾ | ಅ, ಮೆಮು, ೫೧ ರಾಕಿ ಸಾ. ವಿ. ಣ. ಕ 
ರಂಗಳ್ ರಾಶ್ಮಿ ಅ. ವೃಶ್ತಾ, ೩೧ 

ರನನೆರಡು? ನಾನಾ. ೧೧ ರಾ ನ್ಚ್ರ(ಕ್ಯಂ) ನಾನಾ. ೫೯ 
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ರಾವ, ಕ್ಸ್ ೦ ನಾನಾ. ೪-೦ 

ಜಾ ಭಾ(ಬ್ಲಾ ತಿ) ಅ. ಸಮ. ೩೯ 

ರಾಹು ಅ, ಸ್ನ. ೭೫ 

ರಾಹುವೀಡೆ ಅ, ಸ್ನ. ೭೧ 

ರಿಕ್ತ ಅ. ಕಾಲಾ. ೧೨ 
ಇ 

ರಿಫ್ಲ ೨, ಸ್ನ 2 

ರಿಜ(ಯಜು) ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೪ 
ರಿಣ ಅ. ಮೆಮ ೬ 

ರಿಪು ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ರಿಪು( ವೆಂ) ನಾನಾ. ೫ 

ನ್ನನನ. ೧೯ 
೨) 

ರಿಪುಗಭಿನುಖದೊಳ್ 
ಪಡೆವೆರಸಿ ನಡೆವುದು | 

ಅ. ಸಮ. ೨ 

ರಿನ ಕ ನಾನಾ, ೦೯ 

ರಿಪ್ಕಿ ಅ, ಸಮ, ೧೬ 

ರೀಢೆ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. 2೭ 

ರೀತಿ ಸೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩೧ 

ರೀತಿಕೆ ಅ, ಕಾಲ್ನ. ೪ 

ರುಕ್ ಅ, ಸ್ನ ೬ 

ರುಕ್ಕ(ನಾಮಂ) ಅ, ಹಾಲೂ ಆ 

ರುಚಕ ಆ. ವೃಥಾ. ೬ 

ರುಜಾ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦೨ 

ರುಚಿ ಅ. ಸ್ನ ಓಗಿ 

ರುಚಿರ ಸಾ.ವಿಿ.ಣ. ಇಳ 

ರುಚಿರೆ ಅ, ಮುನು. ಇ 

ರುದ್ರ ಅ, ಸ್ನ. ೧೩ 

ರುದ್ರ(ನುಂ) ನಾನ್ನೂ -ಂ 

ಜಿ ನಾನಾ, 2 

ರುದ್ರಾಣಿ ಅ, ಸು. ೧೬ 

ರುಧಿರ ಅ. ದೇಹಾ. ೦೩ 

ರುರು ಅ, ಮೃಗ. ೩ 

ರೂಪವತಿ ಅ. ಮೆಮು, 2೫೯ 

ರೂಪ್ಯ ಅ. ಶಾಲಾ, ೪ 

ಅ. ಹಾಲಾ, ಎ೧ 

ರೊಃ ೦ಸುವರ್ಣಮೆರೆಡೆಂಂ ಅ, ಹಾಲಾ. ೧೧ 

ರೂಪ್ಯ(ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ) ನಾನೂ, ೧-೦೫ 
ರೇಣು ಅ. ಪಶು. ೧೩ 

ಜೀತ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೦ 

ರೇವತೀಧವ ಅ. ಸ್ನ. 

ನ (ಸೊಹ್ಟೂಯವೆಖಂ) ನಾನಾ. ೧-೩ 
ಅ. ಕಾಲಾ, ೧ಣೂ 

ಡೆ (ಶೆಬ್ಬಂ) ನಾನಾ. ಳೆ 

ರೋಗ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೨೦ 

ರೋಗಾರ್ತ ಅ. ದೇಹಾ. ೩.೦ 

ರೋಗವಿನಿಮರ್ಮುಕ್ತ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೨ 

ರೋಚಿ ಅ. ಸ್ವ. ೬ 

ರೋ ದ( ವೆಂ) ನಾನಾ, ಎಷಂ 

ರೋ"ದಸಿ(ಯಂಂ) ನಾನಾ. ೧೩೦ 

ರೋಧ ಅ. ಸಲಿ. ೧೩ 

ರೋಧ್ರ(ಲೋಧ್ರ) ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೪ 

ರೋನು ಅ. ದೇಹಾ, ಎ೦೨ 

ರೋಮಾವಳ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಂ 

ರೋಕಹಿತೂ(ಹ್ಹೇಯೆಂ) ಅ, ಸ್ಟು. ರ್ರ 

ರೌದ್ರ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧% 

Ry ಅ. ಸ್ಪ. ೬೬ 

ತ ಸಾತ. ವಿ.ಣ. ಜಬ 

ರೌದಾಾಂಶು ಅ. ಸ್ನ. ೬೬ 

ರೌಹಿಣೇಯ ಅ, ನ್ನು. ೭.೨೦ 

ರಂಗ ಅ, ಭೂಬು, ಎಂ೩ಿ 

ರಂಗಾಜೀವ ಅ. ವನು. ಇತ್ತಿ 

ರಂಧ್ರ ಅ.ಸಂ. ೬ 

ರಂಬೆ ಅ, ಸ್ನ. 2೫೪.0 

ರಂಭಾ(ಭಿಖ್ಯ ೦) ಆ. ವೃಕ್ಷಾ. ೬ 

ಮ ಯಂತ್ಯಾಖೆ ಸೆ } ನಾನಾ. ೩% 

ರಂಂಕವ ಅ. ಭೊಬೆ. ೧೯ 

ರುಂದ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೨% 

ಲ 

ಲಕ್ಷ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೩ 

ಲಕ್ಷಣ ಅ, ಸು. ೬೯ 

$j ಅ. ಮೃಗ. ೧೬ 

ಲಘ್ಮ್ಯ(ಅಭಿಖ್ಯಂ) ಅ. ಸ್ಪ. ೯ 

ಲಘ್ಯ್ಯ ಅ. ಸವ... ಎಳ 

ಲಷ್ಟೆ ಅ, ಸ್ನ. ಎಕ್ಲಿ 

ಲಕುಚ ಅ. ವೃತಾ: ೫ 

ಲಗ್ಗ್ಗಕ್ ಅ, ಮಮ. ೭೪ 

ಲುಳಿ ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯ. ೧೩ 

ಲತೆ ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯ oF 
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೧೭ ಲೇಖಕ 
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೫೯ ಲೋಹಿತಾಂಗ 

೫೯ ಲೋಳೆ 

ಈ ಲಂಚ 

988 

ಅ. ಪುರೆ ೩ 

ಅ. ಭೂಮ, ೩೧ 

ಸಾ.ವ್ಮಿಣ ೬ 
ಆ, ನ್ನು. ೦ 

ಅ, ಮುನು. ೪೪% 

ಅ. ಮೃಗ y 

ಅ ವ್ಭುಗ. > 

ಸಾ.ವಿಣ 1೪೯ 

ಲ್ಲ ಮೆಮೆ. ೫೯ 

ಅ. ಸು. ೩೧ 

ಅ, ನನು ಳ್ 

ನಾನಾ, ೧೪ 

ಅ, ಮೆಮೆ ೪೩ 

ನಿಲವ ಜ್ರ 

ಸೌ.ವಿ.ಣ. ೫೬ 

ಅ, ಪುರ, * 
ಅ, ಸೆಂ. ೧ 

ನೆನಿನಲ. ಎಂ೦ 

ಆ, ಮುಮು ೪೬ 

ಡು ಸ್ನ. ೬ 

ನಾನಾ, ೫4 

ನಾನ್ನಂ. ೧೦೪ 

ಸಾ'ವಏ.ಣ,್ದ ೬೦ 

ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೭ 

ಅ, ಪುರ. ೧೪ 

ಅ, ಮೆಮೆ. ೩೭೦ 

ಅ, ಮೆಮೆ. ೬೦ 

ಅ, ಮನು, ೭೦ 

ಆಅ, ಹಾಲನ, 2೫೯ 

ಅ. ಮೆನು. ೭೯ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೬ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬೪ 

ಅ. ದೇಹಾ, ೨೩ 

ಅ, ನನು, ಎಳೆ 

ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧4 

ನಾನಾ. ೬೩ 

ಆ, ಔ.ಂ 

ನಲನ, «೬ 

ಅ. ವನು, «೦ 
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ಲಂಜಿಕೆ ಅ, ಮೆನು. ೭ ವೆದನ್ಯೆಂ? ಸಾ. ವಿ. ೧. ಎಳೆ 
ಲಂಪಟ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೭ ವದ್ಗಿೀ ಅ. ಫುರೆ. ೩೩ 
ಲಂಬಿಣ ಅ. ಭೊಬ. ೪ ವದಾನ್ಯ ಪಾ.ವಿ.೧. ಎಳಿ 

ಲಂಬೋದರ ಅ. ಸ್ಹ, ೧೭ ವಧ ಅ, ಸಮ, ೪ 
ಲಾಂಗಲ ಅ, ಮೆನೆ. ೬೪ ವಧು ನಾನೂ, ಎಳಿ 

ಲಾಂಗಲಿ ಅ, ಸ್ನ. Wy 4 ಯ ಅ. ಮನಂ. ಎ 

1» ಅ. ವೃಥ್ತಾ. ಎತಿ »» ನಾನಾ" ಎಂ 
ಲಾಂಛನ ಅ, ಸು. ೬೯ ವಧೂಟ ಅ. ಮನು. ೬ 

ವ ವಧೂಟೀ ಅ. ಮನು. ೧೨ 

ವಕುವ್ಯಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೭ ವಧೆಗುದ್ಯುಕ್ಷ್ ಸಾ. ವಿ. ಣ್ದ. ೧೯ 

ವಕಂಳ ಅ, ವೃಶ್ರಾ. ೫ | ನೆನ ನಾನಾ. 0೫ 
ವಕ್ರ ಅ. ಸ್ಹ. ೭.೦ 2 ನಾನಾ. ೩೭ 

ಸ ನಾ. ವಿ.ಣ. ಒರ 32 ಅ. ವನ. ೧೫ 

ವಕ್ರಕೀಲ ಪೊ.ವಿ.ಣ. ಎ೦೧ ವನಚರ ಅ. ಮನು. ೪% 
ವಕ್ರಾಕೃತಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಒರ ವನಜ ' ಅ, ಧಾನ್ಯ. OV 

ವಕ್ರ ಅ. ದೇಹಾ, ೧2೪ ವನಜಾಪ್ರ್ ಅ, ಸ್ನ. Wo) 

ವಕ್ಷ ಅ. ದೇಹಾ. ೩ | ನನಮಧ್ಯಗತ ಅ. ಪುರ. ೩ 
ವಣ್ಷೋಜ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ ವನ(ದೊಳಂ) ನಾನಾ. ೧೬ 
ವಕ್ಷೋಂಸೆದ್ದಿಾತಯಸಂಧಿ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ ವನಮಾಲಿ ಅ. ಸ್ಪ. ೧ 
ವಕ್ಷ ಅ. ಪಶು. ೧೨ | ನನವಣದ್ದ ಅ. ಧಾನ್ಯ, ೧೭ 
ವಚನಂ (ತದ್ಭೇದಂ) ಅ. ಭೂಮ, ಎಂಪಿ ವನಸ್ಪತಿ ಅ, ವನ. ಎಂ 

9 ' ಅ. ಸ್ನ. ೭ 2 ಅ. ವನ. ಎ 

ವಚಃವಬ್ರಾರಂಭಹರ್ನದೊಳ್ ನಾನಾ, ೧೧೨ ವನಾಯು ಅ. ಮೃಗ ಎ 
ವಜ್ರ ಅ. ಸೆಂ. ೩೯ ವನಿತೆ ಅ. ವನು, ೧ 

ವಜ್ರಿ ಅ. ಸ್ಟ. ೩೩ ವನೋತ್ಥಾಗ್ನಿ(ಯೊಳಂ) ನಾನಾ. ೧೬ 
ವಟ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೧ ವಪನ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯು. ೦ 

ವಟ ಅ. ಪುರ. ೩೩ ವಪು ಅ. ದೇಹಾ, ೧ 

ವಟು ಅ. ಮನು. ೧೫ ವಪೆ ಅ. ದೇಹಾ, ಎ೪ 
ವಡೆಬಾಗ್ನಿ ನಾನಾ. ೨೩ ವಪ ಅ. ಮನು, ೬೩ 
ವಣೆಜ ಅ, ಮನು. ೬೩ ವಪ್ರ(ನಾಮಂ) ಅ. ಪುರ. ೬ 

ವತಂಸ ಅ. ಭೊನು. ೧೪ ವಮತ ಅ. ಪುರ. ಎಂ 
ವತ್ಸ ಅ, ಪಶು. ೩ ವಮಹಥು ಅ. ದೇಹಾ. ೩೪ 

1 ಅ. ದೇಹಾ. ೭ ತಿ) ಅ. ಸಮಿ. ೩೩ 

ವತ್ಸಕಾ(ಭಿಧಾನ) ಅ, ವೃಶ್ಷಾ, ೨೦ ವಮನ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೪ 

ವತ್ಸರ ಅ. ಕತ. ೧೦ ೫ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೯ 

ವತ್ಸರ(ಂಗಳ್) ಅ, ಕ್ವ, ೧೪ | ನಯಸಾ(ಭಿಖ್ಯೆಯಂ) ನಾನಾ. ' ೫೪- 
ವತ್ಸರ(ಮುಂ) ನಾನಾ, ೨೬ | ನಯ ಅ. ಮನು. ಎಪಿ 
ವತ್ಸಾದನಿ ಅ, ವೃಶ್ಷಾ, ೨.೨೦ ವಯಸ್ಸ್ಯಾ(ಭಿಖ್ಯೆ) ಅ. ವೃಥಾ. ೩೧ 

ವದನ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೫ | ವಯನ್ಸೇ((ಯಂನಂ) ನಾನಾ. ೬ 
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ವಯಸ್ಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೧ ವರ್ತ ನಾನಾ. ಳೊ 

ವಯಸ್ಯೆ ಅ. ಮೆನು. ೫೩೧ ವರ್ಧಕಿ ಅ, ಮನು. ೬೩ 
ವರ ನಾನಾ. ಎ೦೫ ವರ್ಧನೆ ಸಾ, ವಿವ್ಯೆ, ೧ 

» ಸಾ.ವಿ.ಣ. -ಂ ವರ್ಧಮಾನಕ ಅ, ಪುರ, 0೯ 
ವರಂ(ಗೆ) ಅ, ಮೆಮು. ೧೧ ವರ್ಮ ಆ. ಸಮು, ೧ 

ವರಕೃಶತೆ ಸಾ ವಿ.ಬಖ್ಯೈೆ ೪ ವರ್ಜಿ ನಾನೂ. ಎಂಜಿ 
ವರಬಾ ಅ. ಮೃಗ. ೦೦ ತೆ ಅ, ಸು. ಹಂ 

ವರತ್ರಾ ಅ. ಸಮು, ೩೫% ವರ್ಬಿಂಗಳ್ ಅ. ಕಾ. ೧೪ 

ವರತ್ರೆ ಅ. ಪುರ. ೩೭ ವರ್ಜೆವರ ಅ, ಮನಮು ವಂಕಿ 

ವರದೆ ಅ. ಸ್ಟ. ೩ ವರ್ಮಾ ಯತು ಅಕಾ, ೧೩ 

ವರಾಂಗ ಅ. ದೇಹಾ. ೪ ನವರ್ಮಾಭು ಅ.ಸ, ೪ 

ವರಾರೋಹೆ ಅ. ಮೆಮು. ಂ ವರ್ಷೀಯ ಅ. ವನ್ನ ಎಪಿ 

ವರಾಹ ಅ. ಮೃಗ. ೦ ವಲಂ(ದೇ) ಅ, ಸಮ್ಮ, ೩೩ 

ವರಾಳಕ್ ಅ. ಸಲಿ. ಎ೦೧ ವಲಜ ಅ, ಪುರ, ಎ 

ವರಾಳ(ನಾಮಿಕೆ) ಅ. ವಳ್ಳಿಗ. ೦೦ ವಲಯ(ಕ್ಕಂ) ನಾವಾ” ಜಳ 

'ವರಿಮ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ. ೨೪ ಮಲ್ಲಕಿ ಅ, ಭೊಮ್ನೆ ಎಳ 

ವರಿವಸ್ಯೆ ಅ. ಸಂ. ೧೪ ವಲ್ಲಭ ನಾನ್ನ, ೬೧ 

ವರಿವ್ಠೃ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎಂ py ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫ 

ವರೀಯ ಸಾ.ವಿಣ. -೦ ಚ ಅ, ಮೆಮು. ೧೧ 

ವರುಣ ಅ. ಸ್ಪ. ಳಳ ವಲ್ಲಭೆ ಅ. ಮೆನು. ೫ 

೨» ಅ.ಸ್ಥ. ೪೩ | ವಲ್ಲರಿ ಅ, ವನ್ನ ೪ 
ವರುಣ(೦ಗಂ) ನಾನೂ. 2೭ ಪಲ್ಲವ ಅ, ಮೆಮೆ. ಸಂ 

ವರುಣಾನೀರಮೆಣ ಅ. ಸ್ಪ. ೪೩ ವಲ್ಲವ(ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೬೧ 

ವರೂಥ ಅ. ಸಮು. ೨೯ ವಲ್ಲಿ ಅ. ವೆನ. ೩ 
ವರೂಥ(ಕೈ) ಅ, ಸಮ. ೦೬ ವಲ್ಲೂರ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೪ 

ವರೂಥಿನಿ (ಗೆನಾಲವ್ಕ್ಯಿಮೆಂಗಂ) ಆ, ಸಮ. ೬ ವಲ್ಯ ಅ. ವನ್ನ ೬ 

ವರೇ ನಾ. ವಿ.ಣ. ಎ ಚ ಅ್ಕವೃತಾ ೭ 
ವರೇಮ್ಟುಕಾ ಅಆ, ಪಶು. ೬ ವಲ್ಯಲ(ಮಂಂ) ನಾನಾ. ೩೯ 

ವರ್ಗ ತ್ರಯಪರಿಕಲ್ಪಿತ(ಮಪ್ಪ) ಅ, ಮೆಮು. ೪೬ ವಲ್ಲು ಸವಿ ಇ ಜಳ 

ವರ್ಚ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ ವಲ್ಮ್ರೀಕ ಅ, ಸಂ. ೬ 

ವರ್ಚಸ್ಯ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ ವಶಗತಿ(ಯೊಳಂ) ನಾನಾ. ೧೦ 

ವರ್ಜನೆ ಅ ಸಮು. ೪ ವಕಿತ್ಸು ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧ 

ವರ್ಣ ಅ. ಸಮ. ೩೬ ವಶೆ(ಶಾ) ಅ, ನಮೆ. ೩೧ 

ವರ್ಣ ಅ, ಮೆನು, ೩೦ ವಶೆ ಅ. ಪಶು, ೪ 

ವರ್ಣ (ನಂ೨ಂ) ನಾನಾ, ಇಳ ವಮಬ್ಯೃತ ಅ, ಮೆನು, ೪ 

ವರ್ಣವುಮ್ಯಾಭಿಧಾನ ಅ. ವೃಹ್ಣೂ. ೩ ವಸನ ಅ, ಭೊನೆ. ೧೬ 
ವರ್ಣಾಂತರ ಸ. ವಿ.ಣ. ೬೬ ವನಂತ ಅ, ಶಾ. ೧೨ 

ವರ್ಣಿ ಅ. ಮೆನು, ೩೧ `ೆ ನಾನಾ, ೯ 

ವರ್ತಿ ಅ, ಭೊಮ, ಎ೬ ವಸತಿ ನಾನಾ, ೩೪ 
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ನಸನಾಂತ ಅ, ಭೊನ್ನ ೧೬ 

ವಸಿಷ್ಠ ಅ, ಸ್ಪ, ೭೬ 
ವಸಿ ವೃನಅಂಗನೆ ಅ. ಸ್ನ. ೭೬ 

ವಸು ಅ. ಕಾಲಾ. ೧೨ 

4; ಅ. ಸ್ಪ, ೩೯ 

ಸ್ಯ ಅ. ಸ್ವ ಓಗಿ 

ವಸುದೇವ ಅ, ಸ್ನ. ಎ೦೪ 

ವಸುದೇವ(ನ)ತನಯ ಅ, ಸ್ನ. ೧ 

ವನುಧೆ ಅ, ಭೂ, ೧ 

99 ನಾನಾ, ೧೦೪ 

ವಸುಂಧರೆ ಅ, ಭೂ, ೧ 

ವಸುವಂದ? ಅ. ನಮೆ, ೧ 

ವಸೆ ಅ. ದೇಹೂ ೦೪ 

ವಸ್ತಿ ಅ, ಭೊಮ. ೧೬ 

ಅ. ದೇಹಾ. «೬ 

ಐಸು ಬ ತತ್ನಂಸ್ಸಿ ತಿ(ಯೆಂ) ನಾನಾ, ರ 

ವಸು ೨. ತತ್ನಸ್ನಿ ತ(ಯಂ) ಸಾ.ವಿ, ವ್ಯ. ೦೬ 

ವಸ್ತ್ರ ಅ, ಭೊಬೆ. ೧೬ 

ವಸ್ತ್ರ ಕ್ಕಯೋನಿ ನಾಲ್ಕು ಅ, ಭೂಪ. ೧೪ 

ವಸು (ಅಭಿಖ್ಯಂ) ನಾನಾ, ೧೦೩ 
ವಹಿ ಅ, ಸ್ನ. ೩೯ 

ವ್ಲಿತ್ರಿತಯ ಅ, ಮೆಮು. ೪೧ 

ವಳಪ್ಲ ಸಾ.ವಿಣ ೬ 

ವಳೆಯ ಅ, ಭೊಮ, ೬ 

9) ಅ, ಸ್ನ. ೭೬೦ 

ವಳೀಕ ಅ. ಪುರ. ೧೫ 

ವಾಕ್(ಶಬ್ಬಂ) ನಾನಾ. ೧೦೭ 

ವಾಕ್ ಅ, ಸ್ನ. 2 

ವಾಕುಚಿ ವೃ. OV 

ವಾಕ್ಸತಿ ಅ, ಸ್ನ. ೩ 

ಅ, ಸ್ನ. ೭೩ 

ಡೆ ಶ್ರದವಾಣಿಬಾಯೂಪಸ್ಥ ಅ, ದೇಹಾ. ಎಳಿ 

ವಾಕಿ ಸಿ ನಿವಾಸೋಂಬು 

ಜಿಮಿತ ವಕ್ಟ್ರಂ 

ವಾಕ್ಸು ಶತಿವ್ಯಾಪೃತಿರಹಿತ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೦ 

} ಅ. ಕಾಂ ಪ್ರ. ೪ 

ವಾಗುರಿಕಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ, ಮನಂ, ಳಿ 

ವಾಗುರೆ ಅ, ಪುರ, ೩೫ 

ವಾಗ್ಗುಂಭದೊಳ್ ನಾನಾ. ೧೩೬ 

ವಾಗಿ, * ಹಾವಿಣ ೪ 

ವಾಚಕ ನಾನೂ ೫೯ 

ವಾಚಂಯೆಮವಿಧಿ ಅ, ಮೆಮೆ. ೩೫ 

ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅ. ಸ್ಪ. 

ಡಿ ನಾನಾ, ೧೩೫ 
ವಾಚಾಬ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೩ 

ವೂಚಾಳೆ ಪಸಾವಿಣ ೧೩ 

ವಾಚೆ ಆ, ಸ್ನ. ೩ 

ವಾಜ ಅ. ಸಮು, ೧೯ 

ji ಅ, ಮೃಗ. ೧೦ 

ವಾಜಿ ನಾನಾ... ಎಳ 

») ಅ, ಸಮಂ. Ho 

ವಾಣಿ ನಾನಾ. ೧೦೪ 

» ಅ. ಸ್ಟ, ೩ 
ವಾಣಿಜ ಅ, ಮೆಮೆ. ೬೨ 

ವಾಣಿ(ಯುಂ) ನಾನಾ, ೯೪ 
ವಾತ ಆ, ಸ್ನ. ೪೪ 

ವಾತಕಿ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೭ 

ವಾತಪ್ರಮಿ ಅ. ಮೃಗ, ೬ 

ವಾತವಮಂಂಡಳಿ ಅ. ಸ್ನ. ಳೇ 

ವಾತವ್ಯಾಧಿಪರೀತ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೭ 

ವಾತಾಯನ ಅ, ಪುರ... ೧೧ 

ವಾತಾಸ್ತವಾರಿ ಅ, ಸ್ತ. ೬೧ 

ವಾತೊಳ ಅ, ಸ್ನ. ಳೇ 

ವಾತ್ಯೆ ಅ, ಸ್ತ. ಳೇ 

4 wd 

ನ ಹಜಜ ೬% 
ವಾದ್ಯ ವಿಚೇದ ಅ, ಭೂಮೆ, ಎಂಜಿ 

ವಾನ ಆ, ಧಾನ್ಯ ೫ 

3» ಅ. ಮನ. ೫೯ 

ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅ, ವಮನ ೩೪ 

ವಾನರ ಅ, ವಗ, ೬ 

ವಾನಸ್ಪೃತ್ಯ ಅ, ವನ, ಎಂ 

ವಾನಾಯು ಜವಾಜಿಕಹುಳೆ ಅ. ಸಮು. ಎ೩ 

ವಾನೇಯಮಷ್ಲೆ ಕಾ(ಭಿಖ್ಯಾನ) ಅ,ಮೈಗ. ೬೪ 
ವಾಪಿ ಅ. ಸಲ್ಲಿ ೧೫ 

ವಾಮ ಸಾ.ವಿ.ಣ್ದ. ಜಳ 

ವಾಮಂದೇವೆ ಅ. ಸ್ತ. ೧೩ 

ವಾಮನ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೦ 
2 ಅ. ಸ್ಟು, ೫೦ 
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ವಾಮಲೂರ ಅ. ಸಂ. ೬ ವಾಸಂತಿ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩% 

ವಾಮಶರೀರ ಸಾ. ಏಿ. ವ್ಯೆ. ೧೫೪ ವಾಸತೇಯಿ ಅ. ₹೨೪, ೫ 

ವಾಮಾಷೆ ಅ. ಮೆಮು, ಎ ವಾನಭನನ ಅ, ಪುರ, ಎಳ 

ವಾವಿ ಅ. ಸಮ, ೨೨ ವಾನರ ಅ. ಕಫ ೪ 
ವಾಮೆ ಅ. ಮನು ೧ ವಾಸವ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೩ 

ವಾಯಸ ಅ, ಮೃಗ, ೧೪ ವಾಸವ(ನುಂ) ನಾನಾ, ೩ 
ವಾಯೆಸಿ ವೃಥಾ. ಎ ವಾಸಿ ಅ, ಪುದ, ೩೬ 
ವಾಯು ಅ. ದೇಹಠ, ಎ೬ ವಾಸ್ತವ ಸೂ, ವಿ. ವ್ಯೆ. ೬ 

ಷ್ಟ ಅ, ಸಂ, ಕಳ ವಾಸು ನ (ಸಂಜ್ಞ) ಅ, ಪುರೆ, ೧೦ 
ವಾಯು(ವಿನೊಳ್) ಪಾನಾ, ೧೦೩ ವಾಸ್ತು ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩೧ 

ವಾಯುಪೇಗಯುಂತ(ನುಂ) ನಾನಾ. ೩ ವಾಸ್ತುಕ ವೃಕ್ಷಂ. ೩೧ 

ವಾಯುನಖ ಆ, ಸ್ಪ. ೩೯ ವಾಹ ಅ. ಸಮು, ೦.೦ 

ವಾರ ಸಾವಿಣ ಎಲಿ ವಾಹನಹೇತಿಪ ತತ್ರ ನಾನೂ. ೯೦ 

ಕ ನಾನಾ, ೪೬ ವಾಹನಮಾವುದಾದೊಡಂ ಅ, ಸಮ, ೪೦ 
ವಾರಣ ನಾನ್ನೂ, ೧೧೭ ವಾಹಿನಿ ಅ, ಪಮ. ೪ 

ಹ ಅ. ಸಮೆ. ೩೧ ವಾಹಿನೀ ಪತಿ ಅ, ಮೆಮು. ೫೪ 

ವಾರಣಶಬ್ಬಿತ ಅ. ಭೊನ. ೩೭ ವಾಳೆ ಅ, ಸಮೆ. ೩೩ 

ವಾರವಾಣಕ ಅ, ಭೂನಮೆ, ೦೧ ವಾಳೆಧಿ ಅ, ಸಮ. ೩೩ 

ವಾರವಾಣ ನಾನಾ, ೧.೨ ವಾಳೆವಾಯಜ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧೦ 

ವಾರಾಂಗನೆ ಅ. ಮನು ೭ ವಾಳುಕಾ(ಪರ್ಯಾಯಂ) ಅ, ಸಲಿ. ೧೪ 

23 ಅ, ಸಲಿ. ೧ ವಾಳುಕಿ ವೃಥಾ. ೩೧ 

ತಿ) ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೦೪ ವಿ ಅ, ಮುಗ. ೯ 

ವಾರಿ ನಾನಾ, ೧೦೪ ವಿಕಂಕತೆಂ ವಕ್ತಾ, ೧೪ 

ವಾರಿನಿರ್ಗಮ . ಸಲಿ ಎಳ ವಿಕಚೆ ಅ, ವನ, ೧೦ 

ವಾರಿರಾಕಿನಿಳೆಯ ಅ,ಸ್ಪು. ೪೩ ವಿಕಟ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೦ 

ವಾರಿರುಹಾವಸಥೆ ಅ, ಸ್ಟ, ೬ ವಿಕರಾಳೆ(ನಖಂ) ನಾನಾ. ಕಳ 

ವಾರಿವಾಹ ಅ, ಸ್ನ. HV ವಿಕಲಾಂಗ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೯ 

ವಾರುಣಿ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೩ ವಿಕಲ್ಪ ಸೂ, ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧.೦ 

ವಾರ್ತ ಅ, ದೇಹೂ, ೩೩ ವಿಕಲ್ಬ( ಮುಖಂ) ನಾನಾ. ೧೦೭ 

ವಾರ್ತ(ವಂಂಂ) ನಾನಾ, ೫೫ ವಿಕಸೂ(ಬ್ಬ ) ವೃ೫. ಎನಿ 

ವಾರ್ತಾ ಕಿ ಅ, ವೃಶ್ಲಾ, ೩೧ ವಿಕಸಿತ ಅ. ವನ, ೧೦ 

ಸ ಅ, ಭೂಮ. ೩೨ ವಿಕಾರ ಸೆ, ವಿ. ವ್ಯ. ಏ.೦ 

ef ಅ. ಮೆಮು. ೬೨ ವಿಕಾಸಚೆೇ ಮ್ಯಾರ್ಥ ನಾನಾ. ಳಂ 
ವಾರ್ಧರ ಸಮಯ ಅ. ಕಠ, ೧೩ ವಿಕಿರ ಅ. ಮೃಗ್ಗ ೯ 

ವಾರ್ಧುಪಿಕ ಅ. ಮನು. ೬೩ ವಿಕೃತ ಸಾ.ವ್ಲಿಣ ೧೬ 

ವಾರ್ಬಿ ನಾನಾ. ೧.೦ ವಿಕೃತಾಂಘ)ಯುತ ಅ. ದೇಹೂ. ೩೯ 

ವಾವದೂಕ ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೧೩ ವಿಕೃತಪರ ಸಾ.ವಿಣ. ೬ 

ವಾಸ ಅ. ವೈಶ್ತಾ, ೩೭ ವಿಕಂಪ ವೃಥ್ಣಾ. ೧೪ 
ತ ಅ. ಭೂಬೆ. ೧೬ ವಿಕ್ರಮ ನಾನತ, ೩೪ 
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ವಿಕ್ರಮ(ಮುಂ) ನಾನಾ. ೧೫ 

ವಿಕ್ರಾಂತ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ಷ್ಟ 

3 ಸಾ, ವಿವ್ಯೆ, ೧೨ 

ವಿಕ್ಸಬ ಸಾ.ನಿಣ ೧೩ 

ವಿಕ್ಲಿನ್ನ ಚಪ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೩ 
ವಿಖ್ಯಾತಿ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೧ 

ವಿಖ್ಯಾತಿ (ಯಿಂದಂ) ನಾನಾ, ೩೭ 

ವಿಗತೆಚ್ಚವಿ ಸಾವಿಣ ಜೊ 

ವಿಗತಾರ್ಥ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ ಳಳ 

ವಿಗರ್ಹಣ ಅ. ಭೊನ., ೩೪% 

ವಿಗರ್ಜಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೦ 

ವಿಗ್ರ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೯ 

ವಿಗ್ರಹ ಅ. ದೇಹಾ. ಎ 

ವಿಳುಪ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೯ 

ವಿಸ್ಸ್ನು ನಾ.ವಿಣ .ಂ೧ 

ವಿಜ್ನುರಾಜ ಅ. ಸು, ೧೩ 

ವಿಚಕಿಳ ಅ, ವೃಥ್ಷಂ. ೩೪ 

ವಿಚಶಣ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫ 

ವಿಚಿಕಿತ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧.೧ 

ವಿಜನೆ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೪ 

ವಿಜಯೆಪತಾಕೆ ಅ, ಸಮ, «೬ 
ವಿಜಾತೆ ಅ, ಮೆಮೆ. ೧೬ 
ವಿಜ್ಞೃ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫ 

ನಿಜಾನ ಅ. ಸಂ, ಎಳ 
ಬಾ 

ವಿಟ ಸೌ. ವಿ.ಣ. ೧೯ 

ವಿಟಂಕ ಅ, ಪುರ, ಎಳಿ 

ವಿಟಬೆಪ ಅ. ವನ, ೬ 

A ನಾನಾ, ೩೦ 
ದವಿಟಏ ಅ. ವನ, ಎ 

ವಿಬ್ಬದಿರ ಅ. ವೃಥಾ. ೧೫ 

ವಿತತ ಅ, ಭೂಬೈ, ಎಂಜಿ 

ವಿತಥ ಅ. ಭೊನೆ. ೩೩ 
ವಿತರ ಅ, ವೃಕ್ಷ. ೧೩ 
ವಿತರಣ ಅ, ವಂದ, ೪. 

ವಿತರ್ಕ ಸಾ.ವಿ ಮನ್ನೆ ೧೨ 
ವಿತರ್ಕನಿ ತ(ಸಮೂಖ್ಯೆ ಡೆ 

ಯೊಳ್ 5} ನಾನಾ. ೧೧೩ 

ವಿತರ್ಕಸಮಾವಿಪ್ವರಣ ಬಹ 
(ದೊಳಂ) } racy 

ವಿತರ್ದಿ 

ವಿತ್ತ 

ವಿತಸಿ, 

ವಿತಳ 

ವಿತಾನ 

ವಿತಾನಾ(ಹ್ವಯಂ) 

ವಿದ 

ವಿದಗ 

ವಿದಗ್ಲಂವಮಂಿನೆ 

ವಿದಳ” 

ವಿದಿತಾ ಗಮವೇ ಕವೃತ್ತಿ 

ವಿದಿತಾರ್ಥ 

ವಿದಿಕೆ 

ವಿದುಳ 

ಅ. ಪುರ... ೧೧ 

ಅ. ಕಾಲಾ, ೧ 

ಅ, ದೇಹಾ. ೧೩ 

ಅ. ಸಂ. ೫ 

ನಾನತ್ಮ ೧೧೬ 

ಆ, ಪುರ, “ವ 

ಸನೂವಿೀನಣ್ಗ್ಲ ೫ 

ಸೌ. ವಣ ೬ 

ಸಾ.ವಿಣ ೧% 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. ಎಣ 

ಸೂ. ವಿ ವ್ಯ ೩೬ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. 2೫೦ 

ಅ, ಸ್ಪ. ರ್ಳ 

9, ವೃಕ್ಸಾ. ೧೬- 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನೋ ಚಿತಾಸ್ಸೈದ ಅ. ಪುರ. ಎ೨೦ 

ವಿದ್ಗುತ್ 

ವಿದ್ರುಮ 

ವಿದಲ್ಬುಂಸ 

ವದ್ದಿಷ 

ವಿದ್ದಿಪ್ಕ 

ವಿದ್ದೇವ. 

ವಿಧವೆ 

ವಿಧಾತ 

ವಿಧಾನ 

ವಿಧಿ 

»» 

2 

ವಿಧಿಜ 
ವಿಧು 

ವಿಧುಂತುದ 

ವಿಧುತ 

ವಿಧುರ 

ವಿಧುರಾ(ಖ್ಯಂ) 

ವಿಧೂತ 

ವಿದ 

ವಿಧ್ಯಸ್ತ 
ವಿನಯ 

ಅ, ಸ್ಪು. ರ್ಜ 

ಅ, ಸಲ್ಲಿ ೯ 

ಸಾ.ವಿಣ. ೪ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ಸೂ, ವನ್ಮಿಬ ೪ 

ಅ, ಮೆಮು, ೧ಎ 

ಅ ಸ್ನ. ೧೧ 

ನಾನಾ, ೧೪ 

ನಾನಾ ೧೪ 

ಅ. ಸ್ಟು. 2೫ 

ಅ, . ೧೧ 

ಅ, ಮೆಮು, 2೫೦ 

ಅ. ಸ್ಪ, ೬೭ 

ನಾನಾ. ೧೪ 

ಅ. ಸ್ಪು, ಪೀ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೧ 

ಾ, ವ್ಮಿ ವ್ಯೆ. AV 

ಸಾ. ವಿ ಣ. ಎಳ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೫೧ 

ನೂ ವಿ. ೪೯ 

ನಾನಾ. ೬೩ 

ಸವಿಣಇ ೩೯ 

ಸಾ.ವಿ, ಬ 
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ವಿನಯೋಪದ, ,.,,,ಪ್ರವಣ ಅ, ಸಮ, ೩೪ 

ವಿನಾರ್ಥ ಪೋ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೧೧ 

* ವಿನಾ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೧ 

ವಿನಾಯಕ ಅ, ಸ್ಪ. ೧೭ 

ವಿನಾಶ ನಾನೂ. ೧೯ 

ವಿನಿಮಯನ ಅ, ಮುನು. ೬೪% 

ವಿನಿದ್ರ ಅ, ವನ. ೧೦ 

ವಿನಿಕ್ಕಿತಾರ್ಥ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧-೦ 

ವಿನೀಳೆಗಳ ಅ. ಮೃಗ, ೧ 

ವಿನಂತಕಂಲೇಜಾತ 
ಸತರೆಗಸಮತಿ) ಅ. ಸಮು. ಎಂಜಿ 

ವಿಪಕ್ಷ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ಎ 

ವಿಪಘ್ರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ವಿಪಂಚಿ ಅ. ಭೊಬನ. ಎಳಿ 

ವಿಪಣಿ ಅ, ಪುರ. ೩೬ 

ವಿಪತ್ಸೆಂಯುಗಾಖ್ಯ ನಾನಾ. ೭೧ 

ವಿಪರ್ಯಯ ಸಾ, ದಿನ್ನ, VY 

ವಿಪಕ್ಚಿತ್ ಸಾ.ವ್ಕ್ತಿಣ ೩ 

ವಿಬಿನ ಅ. ದನ, ೧ಜಿ 

ವಿಪುಳಮಣಿಕನಕರಜತ 
ಪ್ರಪಂಚಸಂಭಾರಸಂಭೃತ sf ನಾ 

ವಿಪರೀತ ಸೂ. ವಿ. ೬ 

ವಿಪ್ರ ಅ, ಸಸ ೩೭ 

ಎಪ್ರಕೃತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೬ 

ವಿಪ್ರಕೃನ್ಯೃ ಸಿ. ವಿ.ಣ. ಓರ 

ವಿಪ್ರತೀಸಾರ ಸಾವ್ಮಿ ವ್ಯ. ೧ 

ವಿಪು ಬ್ಸಂಜ್ಞಂ ಅ, ಸಲಿ. ೧೪ 

ವಿಬುಧಮಂಡಳಿ ಸೂ, ವಿ, ವ್ಯ. ೩೬ 

ವಿಬುಧರಿರ್ದಂತದಂ ಅ. ಪುರ, ೪ 

ವಿಭಾವರಿ ಅ. ಕಾ. ಇ 

ವಿಭಾವಸು ಅ, ಸ್ಟ. ರ 

ವಿಭೀತಕ ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ೧ 

ವಿಭೀತಿ ಪೂ. ವಿ, ವ್ಯ. ಶೆ 

ವಿಭು ನಾನಾ. ಎಳ 

ವಿಭೂತಿ ನಾನಾ, ೪ 

ವಿಭೂತಿ ಪದ್ದಾವಸದೇವ 

ಕ 4"! ಸು (ಟು 

ವಿಭೂವಾಪ್ರತಾನ ಅ. ಭೊಬೆ ೧ 

ವಿಭ್ರಮ ಅ. ಭೂನಬೆ. ೨0.೨ 

ಬಾರಾಜನಾದನನಾರಾುಹುಭಾನಿಸಲುರಿ 

ವಿಮೆವೆ ಪೌ|ವ್ಲ್ನಿೀಣ ಳ್ 

ವಿಮನಸ್ಯೆ ಪೇ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ಎಡಿ 

ವಿಮರ್ದ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೩ 

ವಿಯೆತ್ ಅ, ಸು. ೫೭ 

ವಿಯದವನಿದ್ದಿತಯಿ ನಾನಾ, ೧೩೦ 

ವಿಯಾತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬ 

ವಿಯೋಗ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. OV 

ವಿರಚಸೆ ಪಾ. ವಿ ವ್ಯು. ನಿಂ 

ವಿರೆಹಯೋಗಡದೋೊಳ* ಅ. ಭೊಬೆ. ೩೯ 

ವಿರಹೋತ ಅ. ಭೂಮ, ೩೯ 

ವಿರಳೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩೯ 

ವಿರಿಂಚನ ಅ, ಸ್ಟ್. ೧೧ 

ವಿರುತ ಅ, ಮುಗ. ೧೧ 

ಸ ಅ, ಮೃಗ, ೧.೦ 

ವಿರುತಾಳಮಾಳಿಕಂಕ 
ಮುನೀಯಂ } ಅ. ವನ, ೧೨ 

ವಿರೊಢನಂಶಾಂ ಕುರ(ಮಖಂ) ನಾನ್ನ, ೧೧೬ 

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅ. ಸ್ಪ, ೧೩ 

ವಿರೋ ಚನ(ಸಂಜ್ಯೈ ಕಂಗಳ್) ನಾನಾ, ೧೫ 
ವಿರೋಧ ಸಾ, ವಿ. ಸ್ಯ. ೪ 

ವಿರೋಧಿ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೦ 

ವಿಲಜ್ವಿತೆ ಪೂ.ವಿಣ ೪೩ 

ವಿಲಯ ನಾನಾ, ೩% 

ವಿಲಿಬಿತಾಘ್ರರಾಳಿನ್ಯಾಸ ಅ. ಮೆಮು. ೫೯ 

ವಏಲೇಓ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೪ 

ವಿಲೋ ಕ(ಮುಂಂ) ನಾನಾ. ಇ 
ವಿಲೋ ಚನೆ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೬ 

ವಿಲೋಮ ಪೋ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ಕ್ಷೆ 

ವಿವಧ ಅ, ಪುರ, ೩೪ 

ವಿವರ ಆ, ಸೆಂ, ೬ 

ವಿವರ್ಣ ಸ. ವಿ.ಣ, 13೯೪ 

ವಿವಶ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೧೪ 

ವಿವಸ್ದೊಂತ ಅ. ಸ್ನ. ಹಳಿ 

ವಿವಸ್ಟದ್ದಾಚನೆ ನಾನಾ. ೪ 

ವಿವಾಕ ಅ, ಮೆಮೊ. ೫೩೫ 

ವಿವಾಹ ಅ, ಮೆನೆ. ೧೧ 

ಅ ಭೊನ್ನೆ ೩೪ 

ವಿಶದಾ(ರ್ಥ) ಸಾ, ವಿ, ವ್ಯ, ೧-೨ 
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ವಿಶಲ್ಯಾಭಿಧಾನೆ ಅ, ಮನು. ೧೬ ವಿಬ್ಯೈಮೆಂ(ವಿಪ್ಲವ) ಸಾ.ವಿ, ವ್ಯ. ೧೬ 

ವಿಶರಣ ಅ. ಪವೊ. ೪ ವಿನ್ವೈಪ ಅ. ಸಂ. ೧ 

ವಿಶನನೆ ಅ. ಸವೆಂ. ೪ ವಿಪ್ಯಪಗುರು ನಾನಾ, ೧೧೫ 

ವಿಶಪ್ರೆ, ಅ. ಮೆಮೆ, ೧೨ ವಿಬ್ಯರ ಅ. ಪುರೆ. ಎ೦೫ 

ವಿಶಾಖ ಅ, ಸ್ಟ. ೧೬ 5; ಅ. ವನ. ೧ 

ವಿಶಾರೆ ಅ, ಸಲಿ. ೫ ವಿಷ್ಕೈರಶ್ರವ ಅ. ಸ್ತು, ೦-೦ 

ವಿಶಾರದ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪ ವಿವ್ಠಿ ನಾನಾ. ೭೨ 

ವಿಶಾಳ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫ ವಿಷ್ಕೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೧ 

ಸ್ಯ ನಾನೂ. ಳಳ ವಿನ್ಬೂ(ವಿನೊಳ") ನಾನಾ. ೧೦೩ 

ವಿಕಿಖ ಅ. ಸವಂತ, ೧೩ ವಿಮ್ಣು ಅ, ಸ್ನ. ಏಂ 

ವಿಶಿಖಾಹ್ಟುಯ ಅ. ಪುರ. ೭ ವಿಮ್ಟುಪದ ಆ. ಸ್ಪ. ೫೭ 

ವಿಶುದ್ಧ( ಮಂಂ) ನಾನಾ, ಹಂ ವಿಮ್ಣುಪದಿ ಅ. ಸ್ಟ. ೫೬ 

ವಿಶೇ ನ(ಮೆಂಂ) ನಾನಾ, ಎ೦೨ ವಿಪ್ಬುಕ್ಸೇನ ಅ, ಸ್ನ. ಏಂ 

ವಿಶಂಕಟೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೫ ವಿಸರ(ಮುಂ) ನಾನಾ. ೪೬ 

ವಿಶ್ರಾಣನ ಅ. ಮನು. ೪ ವಿನರ್ಪಣ ಸಾ. ವಿ.ಬ್ಯ. ೦೦ 
ವಿಶ್ಲೇನೆ ಪೋ. ವಿ, ವ್ಯ. ov ವಿಸ್ಫತಾಂಗುಲಿಬಿಂಣಿ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೨ 

ವಿಶ್ದ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಹಪ ವಿಸ್ಮರ ಸ. ವಿ. ಬ್ಯ. ಖಲಿ 

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅ, ಸ್ಟ. ೫೩ ವಿಸ್ತಾರ ಅ. ವನ. ೬ 

ವಿಶ್ವಂಭರ ನ: ಸ್ತು. _೦-೦ ಸ್ತಿ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೦೬ 

ವಿಶ್ದಂಭೆರೆ ಅ. ಛೂ, ೧ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣ ಸಾ. ವಣ. ಸೀ 

ವಿಶ್ವವಾಹೀವಿದಿತಂ ಅ.ಸ್ವೇ ೫೩ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ತೆ) ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯೂ ೬ 
ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಅ. ಸ್ವ. ೧ ವಿಸ್ತ ತ(ಮುಂ) ನಾನಾ. ೧೧೯ 
ವಿಶ್ಟಾಸೆ ಅ. ಮೆನು. ಜಳ ವಿಸೂ ರ್ಜ ಅ. ಸ್ದು, ಓಂ 
ವಿಜಿ ಅ, ಸಲ್ಲಿ ಎ ವಿಸು ಲಿಂಗ ಅ. ಸ್ನ. ೪೦ 

Ke ಅ. ಸಂ. ೪ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಥ (ದೊಳಂ) ನಾನಾ. ೧೧೦ 
ವಿಬ(ಮುಖಂ) ನಾನಾ, ೬೯ ವಿಪ್ರ ಅ. ದೇಹೂ, ೩ 

ವಿನಧರ ಅ.ಸಂ, ೩೭ ವಿಸ್ರಂಭ(ನಾಮಂ) ಅ. ಮನು. ಜಳ 

(ಆ) ವಿನಯ ಅ. ಪುರ, ಎ ವಿಹೆಗ ಅ. ಮೃಗ ೯ 

5 ನಾನಾ. ೫೯ ವಿಹಗಜಾತಿ ಅ. ಮೃಗ. ೧ 
»» ಅ, ಮೆಮು. ೬೭ ವಿಹಂಗರಾಜ ಅ, ಸ್ನ. ಎ೧೯ 

ವಿಮಾಣ ಅ. ಪಶು. ೧ (ಸು) ವಿಹಂಗಿಕೆ ಅ. ಪುರ. ೩೪ 

ವಿವಾಣಂ(ಗಳ) ಅ, ಸಮ. ೩೪ ವಿಹಸ್ತೃ ಸೋವಿೀಣ «೬ 
ವಿವಾಣವಿಹೀನಂ ಅ. ಪಶು. ೧.೨೦ ವಿಹಾಯಸ ಅ. ಸ. ೫೭ 

ವಿಮಾದಾರ್ಥ ದೊಳೆಂ ನಾನಾ. ೧೧೦ ವಿಹಾರ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೯ 

ವಿಮು ಅಆ. ಕನಿ. ೧ ವಿಹ್ಟುಲ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ. ೧೩ 
ವಿಮುವತ್ ಅ. ಕಾ. ೧ ವಿಳಕೈಳಭಿಕೆ? ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ೩೪ 
ವಿಮ್ಕಂಭೆ ಪಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೫ ವಿಳಂಬ ಸಂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೩ 

pS ನಾನಾ. ೧-೦ ವಿಳಯ ಅ. ಕಾ. ೧೭ 
ವಿಪ್ಕಿರ ಅ. ಮುಗ ೯ ವಿಳಾಪ ಅ. ಭೊಬಮ್ನ್ಮ ೦೯ 
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ದರ್ಶ ನವಚನ } 
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ವೀಚಿ 

ವೀಣಾಧ್ದನಿ 
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ವೀಧ್ರ 

ವೀರ(ರಸಂ) 

ವೀರ(ಪುರುವಮ) 

ವೀರಪುರಂಪ 
ವೀರಾಸನೆ 

ವೀರುತ್ತು 

ವೀ ರುತ್ಯಚ್ಚ 

ವೀ ರಂಧಾ(ಖ್ಯಂ) 

ವೀರ್ಯ 

ವೀವಧೆ 

ವುಣಸಂಂ? 

ವೃತ್ತ್ವಾಧ್ಯಯನಂಗಳಸಂ 
ಪತ್ತಿ ಬಲಂ 

ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಫ್ಟಣ ಬುದ್ದಿ 

ಪ್ರ ಘರ್ಮೆ 

ನ್ನ್ಜ (ಯಂ) 

ತ್ರಿ ಕನಹ 

ತ್ಯಾವೃ ತಾಂತೆಂ 

ಹರೆ ele et et (ಈ. (GL 

ಅ. ಭೂಮ. ೨೨ 

ಆ. ಮನು 2೫೯ 

ನಾನೂ, ೭ 

ಅ, ದೇಹೂ ೧೬ 

ಅ. ಸಲಿ, ೩ 

ಅ. ಭೊನು. ೩೭ 

ಅ ಭೂಮಿ, ಎಳಿ 

ಅ. ಸಮ್ಮ ೩೭ 

ಆ, ಸ್ನ. Was 

ಅ. ಮೆಮು, ೪೩ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಆಣ 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧ 

ಪೌ. ಎ. ೧-೦ 

ಅ. ಸವ. ೨ 

ಅ, ವನ. ೪ 

ನಾನಾ ಎಂ೧ 

ಅ, ವನ, ೩ 

ಸಾ ವಿ, ಬ ಸ್ಯ” 

ಅ, ಪುರ. ೩೪ 

ನಾನತ,. ೯ 

ಅ, ಮೃಗ, ೫ 

ಸಾ. ವೀಣ ೪೬೪ 

ಅ, ವನ. ಎ 

ಅ ವೃಥ. ೧ 

ಅ. ಸಂ. ೧೨ 

ನಾನ್ನ ಜಣ 

ಅ, ಕಲಶ, ೧ಳ್ 

ಅ. ಕಂಲಂಲ. ೪ 

ಅ, ಮೆಮು. ೩೪೧ 

ನಾನಾ ೧೦೬ 

ಅ. ಹಾಲಿ. ೪ 

ಅ. ಪುರ, ೪ 

ನಾನಾ, ೫ 

ಅ. ಸ್ವ. ೩೪% 

ಪರಿಕಿವ್ಕಂ 

ವೃಥೆ ಸಾ, ವಿ, 

ವೃದ್ಧಿ ಅ, ಅ 

ವೃದ್ಧ ಅ, ಮನು, 

ವೃದ್ಧಶ್ರ ಒಶ್ರವ ಅ, ಸ್ನ. 

ಮೆ ಮಪ 

ಶರು } ಧನ 
ವೃದ್ಧೋತ್ಸ ಅ. ಪಶು. 

ಮು ಶಶಾಂಕಪ ರ್ರಭವ? 

(ಭೃಶಶಾಕಪ್ರ ಭವ) } ಅ, 

ವೃಕ್ಸಿಕ ಅ, ಮೃಗ. 

ವೃಕ್ಚಿವ? ವೃಔಾ. 

ವೃ ಅ. ಸ್ನ. 

| ನಾನಾ, 

$5 ಅ. ಪಶು, 

»' ಅ, ಸಂ, 

ವೃನ ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, 

ವೃಷಣ ಅ, ದೇಹಾ. 

ವೃಮಭ ಅ. ಪಶು, 

ವೃ ಮಲ ಅ, ಮೆಮು, 

ವೃಹೂ ಕಪಿಗಳ ನಾನೋ, 

ವೃಪಾಂಕ್ ಅ. ಸ್ಟ. 

ವೃಹಾ(ಖ್ಯ) ನಾನಾ, 

ವೃಷ್ಠಿ ನಾನಾ. 

2 ಅ, ಸ್ಸು. 

ವೃಷ್ಟಿ ಅ, ಪಶ್ನು 

ವೆತ್ತ(ತದ್ಭ) ಅ ವೃತಾ. 
ಹೇಗ ನಾನಾ, 

js ಅ. ಸಲಿ, 

ವೇಣು ವೃತಾ, 

ಹೇತನೆ ಅ. ಮುನು, 

ವೇತಂಡ ಅ. ಸಮು, 

ವೇತ್ರಾಸನಕ ಅ, ಪುರ. 

ವೇದ ನಾನಾ, 

ಅ, ಸ್ಟ. 
ವೇದಂಗಳನಿ ತರೊಳೆಮಿವ ಸ 

ನೋದಾಳಿಯೆನಿಪ್ಪ | ಭಜಿ: 
ಹೇದಡೊಳೊಂದೆನಿ 

ಸಿರ್ವೊ ಡವೋದಿನೆ ಅ. ಮೆಮು, 
ವಾತದ 

ಖಲಿ 

೩ನ 

OM 

೧೩. 

vt 

£೧ 

೧೩ 

೧%” 

₹೯" 

ಓಂ 

ವಿ೬ 

೫೧ 

೧-೦ 

CV 

ಅ.೦ 

೧೪” 

೩೧ 

೦೨೪ 

೧೪ 

೧-೦ 

೩೯ 

೩೯ 
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ಹೇದನಿ ಸೊ, ವಿ. ನ್ಮ. ೫ ವೈವಧಿಕ ಅ. ಮೆನು. ೪೩ 

(ಗುರಂ) ವೇದನೆ ಅಸೆಂ ೧೧ ವೈಶ್ಯ ಅ. ಮನು ೬೨ 

ಹೇದಾಂಗನಬೈಯೆ ಅ. ಸ್ಟ, ೧೨ ವೈಶ್ರವಣ ಅ. ಸ್ಥ. ೪೬ 
ವೇದಾತ್ರ ಅ. ಸೆ. ೧-೦ ವೈಶ್ಲಾನರ ಅ. ಸ್ನ. ರ್ನ 
ವೇದಿ ಅ. ಮನು. ೪೧ ವೈಶಾಖ ನಾನ್ನ ೯೪ 
ವೇದಿಕಾ(ಸನಾಖ್ಯಾನಂ) ಅ. ಪುರ, ೧೧ ವೃಂತ ಅ, ವನ, ೪ 
ಹೇಧನಿಕ ಅ. ಸವ, ಎಂಂ ವೈಂದ(ಮುಂ) ನಾನೂ, ೪೬ 

ಬೇಧ್ಯ ಅ, ಸವ, ೧೬೧ ವೃಂದಾರ ಕ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, ೧೦ 
ಮೇಪಥು ಅ. ದೇಹಾ, ೩೪ ವೈಹಾಸಿ ಕಾ(ಖ್ಯಂ) ನಾ. ವಿ.ಣ. ೧೫ 
ಮೇಪನ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೪ ವಂಘ್ರೆಣ ಅ, ದೇಹಾ. ೪ 
ವೇಲಿತ ನಾ. ವಿ.ಣ, ೩೬೧ ವಂಗ ಅ, ಕಾಲಾ. ೯ 
ಹೇಶಂತೆ ಅ, ಸೆಲ್ಫಿ. ೧೬ ವಂಚಕ ಅ. ಮೃಗ, ೩ 
ಪೇಶ್ವ ಅ. ಪುರು ೪ | ವಂಚಿತ ಸೂ.ವಿಣ ೪ 
ಮೇಶಷ್ವಾಂಗ ನಾನೂ. ೪೯ ವಂದಕ ಅ. ಮೆಮು. ೩೩ 
ವೇಶ್ಯೆ ಅ. ಮೆನು. ೩೭ ವಂದನ ' ಅ, ಭೂಜ್ನೆ ೩ 
ಮೇವ ಅ, ಭೊಬ. ೧ ವಂದನಮಾಲೆ ಅ. ಪುರ, ೧೬ 
ವೇಸರ ಅ, ಸಮ, ೩೯ ವಂದಿ ಅ, ಮೆಮು. ೩೭ 
ವೇಳಾಭಿಖ್ಯ ಭತ ೪೭ | ವಂದಿ(ಯೊಳ್) ಅ, ಮೆನು ೭೪ 
pr ple | ವಡ್ರ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ ೧೧ 

ವೇಹತು ಅ. ಪಶು, ೩೧ | unas 
ವೈಕಟಕ ಅ. ಮನು. ೭೯ ಜು ಸ ವ ಕೆ ವಂಶಾದ್ಯ ಅ, ಭೊಬೆ. ೨0೫% 

ವೈಕುಂಠ ಅ.ನ್ಫುು ಎ೦ | ವುಂಶ್ಸ(ವನ್ನ) ಅ. ಮೆನು. ೨೯ 
ವೈಖಾನಸ ಅ. ಮನ್ಮು ೩೪ ತ ಕೆ ಸಾ. ವಿ.ಬಖ್ಟು. ೩ 

ವೈಜನನ ಅ. ಮನು. ೧೬ ವಿಂಖ ಸೊ.ವಏಿ ಕ ೯ 
ವೈಜಯನ್ಲೀ(ನಾಮಂ) ಅ, ಸಮ, ೬ ಈಸ್ ತ 1 
ಮ್ಲೆಡೂರ್ಯ ಅ. ಕಾಲಾ, ೧೦ ಸ್ರ ತಸ ಭ್ರ ವ್ಯಂಜನ ಅ, ಧಾನ್ನ, ೪ ವೈಣಿಕ ಅ. ಸಮ, ಖೀ | ವೃತಿಕರ ವಾ್ ಬ 
ವೈತನಿಕ ಅ. ಮನು. ೭. ವ್ಯತಿಭಾವ ಸಾದ ಸ್ಸ ೪ 
ವೈತಂಡಿಕ ಅ. ಮನು, ೬ ವ್ಯತಿನಂಗ ಸ ವ 
ವೈತಂಸಿಕ ಅ. ಮೆಮೆ. ೪ ವ್ಯತ್ಯಯ ಪಾ. ವಿ. ನ್ಯ. ೬ 
ವೈತಾಳಿಕ ಅ, ಮನು ೭೪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೬ 

ತಿ ಅ. ಮನು. ೭೭ ವ್ಯಥನಕಥಕ ಸೂ. ವಿ. ಣ. ೧೫ 
ವೈದೇಹ ಅ, ಮನು. ೬೩ ವ್ಯಪದೇಶ(ದೊಳೆಂ) ನಾನಾ. ೧.೧ 
ವೈ ಅ, ದೇಹಾ, ೪೨ ಸೋತ ವಿಜಾತೀಯ 

1 ಸೌಾ.ವ್ಮಿಣ ರ್ವ ವೈನತೇಯ ಆ, ಸು. 0೯ ಪ್ರಪಂಚ | ವು 

ಮೈಯರ್ಥ್ಯ ಸುಂ, ವಿ, ಎ೯ ವಪೇತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೯ 
ವೈರ ಸಾ.ವ್ಮಿಮೆ ೪ ವ್ಯವೇತನಾಸ ಅ, ದೇಹಾ. ೩೯ 
ವೈರಿ ಸೋವಿಣ ೧೦ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ.ವ್ಮಿಬ್ನೆ, ೯ 
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ಸಾ,.ವಿ.ಣ್ಭ್ಣ ೩೬ 

ಅ, ವನೆ,. ೧೦ 

ಅ. ವಠ್ಫಿಗ್ನ ೧ 

ನಲನಲ. v೬ 

ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೬ 

ನಾನಂ, ೪೦ 

ಅ, ದೇಹಾ, ೩೨೦ 

ಅ, ದೇಕಾನ, ೧೪ 

ನಾನಾ, 2೭.೪೫೪ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೬ 

ಭೊಬು. ಎಲ 

ಅ, ನಮೆ. ೩ 

ಅ. ನಂ. ೩೭ 

ಅ, ಸಂ. ೭ 

ಸತ.ಖ.ಣ. ಎಂ 

ಸಾ. ವಿ.ಖಪ್ಯ. ೯ 

ಆ, ಕಾ, ೬ 

ನನಾ, ೬೧ 
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ಅ, ವವ. ೩೧ 

ಅ. ಮುನು. ೩೩ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎಂಪಿ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೯ 

ನಾನಾ, ೧೧೬ 
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ಶನಿ ಅ.ಸಂ. ೭ ಶೆರೆದಾ( ಖ್ಯ) ನಾನಾ, ಎ೦೬ 
45 ಅ.ಸ್ವ. ೭೪ ಶರತ್ಸಮಂಯ ಅ, ಕಾ, ೧. 

* ಶನೈಃ ಸೋ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೩ ಶರನಿಧಿಪತಿ ಅ, ಸ್ನ. ೪೩ 

ಶನೈಶ್ಚರ ಅ. ಸ್ಟು. ೭೪ ಶರಪುಂಖಿ ಅ. ವೈಕಾ. ೩೦ 

ಶಪಥಹೇತುವಿಶ್ಚಾಸ ನಾನಾ. ೩೭೯ ಶರಭೆ ಅ. ಮೃಗ, ೧ 
ಶಪಥ ಅ. ಭೂಬಿ, ೩೪ ಶರ(ಮುಖಂ) ನಾನಾ, ೩೧ 

ಶಪನೆ ಅ, ಭೂಬಿ, ೩೪% ಶರವ್ಯ ಅ, ಸಮ. ಎಳ 

ಶಫರ ಅ. ಸಲಿ, ೫ ಶರಾದಿ ಅ. ಸವ, ಎಳಿ 
ಶಬಿರ ಅ, ಮೆಮು. vw ಶರಾರು ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಎಳ 

ಶಬಿರೋಪಚಿತ ಅ, ಪುರ, ೩ ಶರಾವ ಅ, ಪುರ. ೨೧೯ 

ಶಬಳೆ ನಾ.ವಿ.ಣ. ೬೬ ಶರೀರ ಅ. ದೇಹಾ, ೧ 

ಶಬ್ದ ನಾನಾ, ೪೧ ಶರ್ಕರಿಲ ಅ. ಭೊ. ಇ 

ವ ಅಆ, ಭೊಮ. ಎಂಪಿ ಶರ್ಕರೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ 

ಶಬ್ದವಿಾರಾಂಗಣಮಂ ನಾನಾ, ೧೩೬೪ ಶವರ್ನಿ ಅ. ಸಂ. ೧೩ 

ಶಬ್ದವಿದರ್ಕ$* ನಾನಾ, ೧೦೪ ಶರ್ವರಿ ' ಅ, ಕಾ. ಇ 

ಶಬ್ಬನಿನೆಯ ಸಾ. ವಿ. ಬ. ೦6 ಶಲಭ ಅ, ಮೃಗ. ಎಡಿ 

ಶಬಾಗಮಿ ಕ(ರ್) ನಾನಾ. ೧೦೧ i ನಾನಾ. ೬ 

ಶವ (೨. ಧಾನ್ಯ, ಎಂ ಶಲಲಿ ಅ, ಮೃಗ, ಎ 

ಶಮವನೆ ಅ.ಸ್ಟು, ೪೧ ಶಲಾಟು ಅ. ವನ್ನ ೯ 

ಶಮಲ ಅ. ದೇಹಾ, ೩೧ ಶಲ್ಕಂ(ಗಳ್) ನಾನಾ. ೩೯ 

ಶಮಿತ ಸ ವಿ.ಣ, ೫೧ ಶಲ್ಯಕ ಅ. ಮೃಗ, ೨ 

ಶವಿಖಾ(ದು)ಮುಂ) ಅ. ವೃಕ್ಷಾ, ೧೭ ಶವ ಅ. ಮನಂ, ೪೫೬ 

ಶವ್ಯಾಕ ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೧೩ ಶಶಕ್ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎ೦ 

ಶಯು(ಸಮಭಿಧಂ) ಅ. ದೇಹೂ. ೭ *ಶಶ್ನುತ್ ನಂ. ವಿ.ಣ. ೬೭ 
ಶಯನ ಅ. ಪ್ರರ... ಎಂ. ಶವ್ಪ ಅ, ವೃತಾ. av 

ಶಯನ(ದೊಳಂ) ನಾನಾ, ೬೦ ಶಸ್ತ್ರಕಚ ಟ್ § 
ಶಯನಗೃಹ ಅ. ಪುರು. ಎಳ NE ಅ. ದೇಹಾ. ೧೯ 

ಶೆಯನಾ ಶನ ನಾನಾ. ೧೩೦ ಶಸ್ರೂರ್ಚಿ ನಾನಾ. ೩೧ 

ಶಯನೀಯ ಅ, ಪುರ, ಎಂಎ ಶಸ್ತ್ರ ಅ, ಸಮು, ಎ೩ 
ಶಯ ಆ ಸಂ. ೯ ಶಸ್ತ್ರಿಕೆ ಅ, ಸಮ. ೧೩ 
ಶಯ್ಯಾ(ಬ್ಯೆ) ಅ. ಪುರ, ಎಎ ಶಾಕಟ ಅ. ಪಶು. ಎಂ 
ಶರ ಅ. ವೃಥಾ. ೩೪ ಶಾಕಶಾಕಟ ಅ, ಭೂ, ೭ 
ಚ) ಅ. ಸಲಿ, ೧ ಶಾಕಶಾಕಿನ ಅ, ಭೂ, ೬ 
ಹೆ ಅ, ಸಮ, ಎಳ ಶಾಕ್ಯ ಅ. ಸ್ದು. ೧೦ 

93 ಮತ್ತ ಇಳ ಶಾಕ್ಷುರ ಅ. ಪಶು ೧ 
ಶರಣ ಅ. ಪುರ ೪ ಲ ಆಜಾ ಚ 
ಸ ನಾನಾ. ೧೧೬ ರಿತಿ ಅ. ವೃಥ ೧ 

ಶರತ್ ಅ. ಕಾ. ೧೪ ಶಾಖಿ ಅ. ವನ ೧ 

i.e ಜು ಇತ ಶಾಠ್ಯ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೪ 

ಜನಿತ ಶಾಣ ನಾನಾ, ೪೪ 
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ಶಾಣೆ ಅ, ಸಮ. ಎ೧ ಕಬಿ ಅ, ಮೈಗೆ. ೧೨ 

ಶಾತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ರ್ಳ ಧ್ನ ಅ, ಸ್ವ. ೩ 

ಶಾತಕುಂಭೆ ಅ. ಕಾಲಾ, ೬ ಫಿಯೆ ಅ. ಸ್ನ, ೩೯ 

ಶಾತ್ರವ ೫. ವಿ.ಣ. ೧೦ ಸಿಖಂಡೆ ಅ ಮೃಗ. ೧.೦ 

ಶಾದ(ಶ್ಯ್ಯಾದ) ಅ, ಸಲಿ. ಎ೦೦ ಅ, ದೇಹಾ, ಎಂ೧ 

ಶ್ಯಾದಜ( ಶಾದಜ) ಅ. ಸಲಿ. ೦ ಕಿಗು ಅ. ವೃಕ್ಷ. ೧೩ 

ಶಾದಹರಿತ ಅ. ಭೊ. ಹ ನಿಂಜಿತ ಅ. ಭೂಜೆ, ೩೩ 

ಶಾಬರ ಅ, ಮನು. ೪೧೪ ಕಿಂಜಿನಿ ಅ, ಸಮ, ೧೩ 

ಶಾಬಿ ಅ, ಸಮು. 0206 ಚ ಅ. ಭೊಬೆ, ೩ 

ಶಾರಣಿ ಅ. ಪುರ. ೨೩ ಕಿತ ನಾನಾ, ೧೯ 

ಶಾರದ ಪೂ.ವ್ಮಿಣ. ೭೧ ಫಿತಿ ಸೊೋವಿಣ ೬೩ 

ಶಾರದಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ, ಮೆಮು. ೭೬ ಕಿಬವಿ್ಕೈ ಅ, ದೇಹಾ, ಒರ 

ಶಾರಿಕೆ ಅ. ಮಗ. ೧೧ ಸ ನಾನಾ. ೧೧೬ 

ಶಾರ್ಜ್ಸ ಅ, ಸ್ಹ. -08 ಕಿಫೆ ಅ. ವನ, ೫ 
ಶಾರ್ದೂಲ ಅ. ಮೈಗ. ೧ ಕಿಬಿಕಾಖ್ಯಾನ ಅ, ಸಮ, 1೪೦ 

ಶಾಲ ಅ. ವೈಕ್ಷಾ, ೧೧ ಶಿಬಿರ ಅ, ಪ್ರರ. ೫ 

ಶಾಲಿ ಅ, ಧಾನ್ಯ. Ho | ಕಿರ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೯ 

ಶಾಲೀನೆ ಅ, ಮನು. ೭೬ jy ನಾನ್ನ, ಎಂಜಿ 

ಶಾಲೂರ ಅ. ಸಲಿ. ೪ $ರಸಿಜ ಅ, ದೇಹಶಿ. ೦ 

ಶಾಲೂರೆ(ದೊಳೆಂ) ನಾನಾ. ೭೬ ರೀವ ಅ, ವೃಥ್ಣಾ. ೧೪ 

ಶಾಲೇಯ ಅ, ಭೂ, ೬ 8ರೋಜ ಅ. ದೇಹಾ. ೦ 

ಶಾಲ್ಗಲಿ ಅ. ವಾ. ಎಂ ಸರೋಭಾಗದ ಕೆಳೆ 

ಶಾಶ್ವತ ಅ, ಮ 00 ಗಣಮುಯ್ } ಆ. ಸಮ. ೩೪ 

ಶಾಶ್ನಸ್ಲಾನ ಅ. ಸಂ. ೦ *ರಾಪಟ್ಟಕಾ(ಭಿ 

ಹಚ್ಚ ಡಿ ಅ, ಮೆಮು. ಜಳ Ks ತುತ ಎಸ 

ಶಾಸನಹರೆ ಅ. ಮೆಮು. ಬಳ ಸಿಲೀಮುಖ ಅ, ಸಮೆ. ೧೩ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನಾ. ೭೪ ವೆ ಅ. ಕಾಲೂ, ೪ 

ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಲೆ ಅ, ಪುರ. ೦೦ 8ಲೋಚ್ಚಯಂ ಅ. ಕಾಲಾ. ೧ 

ಶಾಳ ಅ. ವನೆ. ೧ ಸಿಲ್ಬಶಾಲೆ ಅ, ಪುರ, -ಂ೦ 

ಶಾಳೆದೊಳೆ? ಅ. ಭೂಮ, ೦೨ ಕಿಲಿ ಗಳ್ ಅ, ಮನು. ೩೩ 

ಶಾಳಿ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೬ ಸ್ಯ ಅ ೧೩ 

ಕಕ್ಕ ಅ. ಪುರ, ೩ಳೆ ಬ ಅ, ಕಾಂ. ಪ್ರ, ೩ 

ಶಿಹಿತ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫ ಸಿವಗತಿ ಅ. ಸಂ, ೧೯ 
ಶಿಕ್ಷ ಅ. ಸ್ಟ. ೧೨ ಫಿವತಾತಿ ಸಾ.ವಿಣಇ ೧೯ 

ಖರ ಅ. ವನ, ೭ ವೆ ಅ. ಮುಗ ೩ 

ಕಿಬರಿ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧ p ಅ. ವೃಥಾ, ೧ 

ಕಿಖಾಳೀಯುಂ) ನಾನಾ, ೬೩ ನಾನಾ. ೩ 

ಶಿಬಿ ನಾನಾ. ೫ ಾನಂಕರ ಸಂ. ವಣ. ೧೯೫ 

ಸ್ಯ ಆ, ವನ, ೧ ಸಿಸಿರ ಅ.೪೪, ೧ 
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$8ರೂಂತ್ಕದಂತೆ ನಾನಾ. ೧೩೬ ಶುಭೆರೆದನೆ 

ಫಶು ಅ. ಸಮು, ಎ೫ ಶುಭೆಂಯು 

8ಶನ್ನಿಹ್ಹುಯ ಅ. ದೇಹಾ, ೪ ಶುಭಾಶುಭಾತ್ಮ್ವಕ 

ಕಿಕ್ಚಿದಾನ ಸೂ.ವಿಣ ೧೫ ಶುಭತಮು 

ಕನ್ನ ಅ, ಮನು. ೩೩ ಶುಭ್ರ 
ತಳೀಮುಖ ನಾನಾ, ೪೪ ಶುಲ್ಕ 

5 ಅ. ಸವತ, ಎಳ ಶುಶ್ರೂಷಾ(ರ್ಥಂ) 

1 ಅ. ಮೃಗ, ೨. ಶುಶ್ರೂಪಾ(ಖ್ಯಂ) 
ಕೀಕರ ಅ. ಸ್ನ. ೬೧ ಶೂಕ 

ಶೀತ) ಸೋ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೧೩ ಶೂಕಧಾನ್ಯ 

ಶೀತ ಅ. ವೈಶ್ಯಾ, ೪ ಶೂದ್ರ 
ಕೀತಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೧ ಶೂರ 

ಫೀನ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೦ ಶೂರ್ಪಕ 

ಫರ್ಮಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೯ ಶೂರ್ಪ ಕವೈರಿ 

ಶೀಲ ನಾನಾ. ೩೩ ಶೂಲಧೆರ(ರ್) 
We ಮುಂ) ನಾನೂ. ೩೭೯ ಶೂಲಿ 

ಶುಕಾ( ಖ್ಯಿಂ) ಅ, ಮೃಗ, ೧೪ ಶೂಲ್ಯ 

ಶುಕತರು ಅ, ವೃತಾ. ೧೪ ಶೃತ 

ಶುಕ(ಟೊಳ್) ನಾನಾ, ೧೦೩ ಶೇಖರ 

ಶುಕ್ತಿ ಅ. ಸಲಿ. ೯ ಶೇಫ 

ಶುಕ್ರ ಅ. ಕಠ. ೧೨ ಶೇವಯನೀ 

ತ್ಯ ಅ. ಸ್ಟ, ೩೪ ಶೇಮು ವ್ಯನ್ನಿತ 
ಶುಕ್ರ ಕಿವ್ಯರ್ ಅ, ಸ್ಟ, ೩೨ ಶೇಲು 

ಶುಕ್ಲ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೦ ಶೇವಧಿ(ಗಳಿ್) 

೨22 ಸಾ.ವ್ದ್ತಿಣ ೬೦ ಶೇನಿ.ಯಂಂ9 

i ಅ, ದೇಹಾ. ೩೦ ಶೈಲ 
ಶುಚಿ ಅ. ಕಾ, ೬೨ ಶೈಲಾಗ್ರಸಾನು 

ಡೆ ಪೊ.ವಿಣ ೧೨ ಶೈಲಾಲಿ 
ಶುಚಿತಮ ಸೌ.ವನ್ಲ್ನಿಣ ೬೧ ಶೈಲೂಪೂ(ಹ್ವಂ) 

ಶು ಸಾ.ವಿಣ್ಮ ೬೧ ಶೈವಳ 

ಶುದ್ದಗೌರವರ್ಣ (ಮುಂ) ನಾನಾ, ೩೫ ಶೈವಾಳ 

ಶುದ್ದ ವಪು, ಮಜ್ಜ ಳೆನ ಶೋಕ 
ಹ್ ಚ್ಚ } ನಾನಾ. ೬. ಶೋಟಿ 

ಶುದ್ಲ್ಲೌಂತ ಅ. ಪುರ. ಎಳ ಶೋಣ 

ಶುದ್ಲಾಂತ ಪ್ರಮದಿ, ಸ 

ಜನದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅ. ವನ. ೬೩ ಶೋಣಿತಾ(ಖ್ಯಂ) 

ವಿಹರಿಸ್ಸವನೆ ಶೋಫವಿಕಾರ 

ಶುನಿ ಅ. ಪಶು. ೧೦ ಶೋಭಾಂಜನೆ 

ಶುಭೆ ಅ, ಕ9ಂ. ಪ, ೩ ಶೌ ಕ್ರಿ 

ಅ. ಸ್ನ. 

ಸಾ.ವಿ, ಇ, 

ನಾನಾ. 

ಸಾ. ವಿ.ಣ, 

ಸಾ.ವಿ.ಣ್ಮ 

ಅ. ಕಾಲಾ, 

ಅ. ಸಂ. 

ಅ. ಮನು, 

ಅ, ಧಾನ್ಯ. 

ಅ. ಧಾನ್ಯ. 

ಅ. ಮೆಮು, 

ಸತಿ. ವಿ. ಣ. 

ಅ. ಪುರ, 
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ಶೌಕ್ಲಿಕೇಯ ಅ.ಸಂ. ೧೦ ಶ್ವಶ್ರು ಅ. ದೇಹಾ, ಎಂಎಂ 
ಶೌಚ ಅ. ಮೆಮು. ೩೩೪ ಶ್ಯಾಮ ಪಾ.ವಿೀಣ. ೬೩ 

ಶೌದ್ಛೋದನಿ ಅ, ಸ್ನ. ೧೦ 9 ವೃಕ್ಷಂ. ೪ 

ಶೌರಿ ಅ, ಸ್ನ. 0 ಶ್ಯಾಮಳ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೬೩ 

ಚ ಅ, ಸ್ನ. ೭೪ ಶ್ಯೇನ ಅ. ಮೃಗ. ೧೬ 

ಶೌರ್ಯ ಪಾ.ವಿೀಮ್ಮೇ ೪ ಶ್ರವಣ ಅ. ದೇಹಾ. ೧೪ 

ಶಂಕರ ಅ. ಸ್ನ. ೧೩ ಶ್ರವಿಪ್ಠೆ ಅ ಸ್ಟ. ೫ 

ಶಂಕರನಗ್ರಸುತ ಅ. ಸಂ, ೧೩ ಶ್ರಾದ್ಧ ಅ, ಮನು. ೪೪ 

ಶಂಕಾರುತ್ತಾಪ(ದೊಳಿ) ನಾನಾ. ೭೩೭ ಕ್ರೀಖಂಡ ಅ. ಭೊಮ ೧೩ 
ಶಂ ಕಾ(ಖ್ಯಿಂ) ಅ, ವನ, ೭ ಕ್ರೀದ ಅ.ಸ್ವ. ೪೬ 

ಶಂಕೆ(ಶಾ) ಸಕ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೨ deers ಹ 

ಶಂಕೆ ಸಾವಿ ಮ್ಮ. ೫ ವಿರಚಿತೆಂ ಟ್ ಲ್ನ 

ಶಂಖ ಆ. ಸಲಿ. ೯ ಕ್ರೀಫಲ ವೃಘ್ತಾ. ೧೧ 
ಶಂಪೆ ಅ. ಸ್ಹ, ರ೯ ರಾಮೆ ಅ. ಸ್ಟ, ೦೬ 
ಶಂಭಳ ಅ, ಮನಂ. 1% ಶ್ರೀನತ್ಸ ಅ, ಸ್ನ. ಜತಿ 

ಶಂಬ ಅ, ಸ್ಪ, ೩ ಕ್ರೀವತ್ಸಲಘ್ಷ್ಮ ಅ. ಸ್ಟು. ೦ 

ಶಂಬರಪೈರಿ ಅ, ಸ್ಟ, ೨೪೯ ಕ್ರೀ(ಶ್ರುತಿ) ನಾನಾ. ೪-೩ 
ಶಂಬಾಕೃತ ಅ, ಮೆನು. ೭೦ ಕ್ರೀ(ಸುಂದರಿ) ಅ, ಸ್ಟು, 
ಶಂಬೂಕ ಅ. ಸಲಿ. ೯ ಶ್ರುತೆದೇವಿ ಅ.ಸ್ಟು, ೬ 

ಶಂಭು ಅ. ನಂ. ೧೩ ಶುುತದೇವೀ ಮಕರಂದ 

ಶಂಭು (ನಾಮಕರ್) ಹ -೦ “ಲೃಲಪನ } ಎ ಭು ಬ ಟ್ಗ 

ಶಾಂತ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ಖಂ ಅ. ಸ್ಪ. ೯ 

3; ಸಾ.ವಿಿಣ. ೪೯ ಶ್ರುತಿ ಅ. ಸ್ಟ. ೧೨ 

ಕಿಂಬಾಧಾನ್ಯ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ಟ್ ಶ್ರುತಿಚೋದಿತೋಕ್ತಿ ಯಿಂ ಅ. ಮನು. ಒಂ 

80 ಶುವಾಭಿ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ವೃಥಾ, ೧೭ ಶ್ರುತಿದೀಸ್ಲಿ ನಾನಾ. ಎ೩ 
ಫಿಂಶುಮಾರ ಅ. ಸಲಿ, ೬ ಶ್ರುತಿಮೊಲ ಅ, ಸಮ. ೩೪ 

ಶುಂಠಿ ಅ. ವೃಕ್ಷ, ೩. ಶರ್ರಿತಿ(ಯುಂ) ನಾನಾ. ೩೧ 
ಶುಂಡಾಪ್ರಶಾನ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೬ ಶ್ರೇಣಿ ಸತಿ. ವಿ.ಣ. ಎಂಪಿ 

ಶುಂಡಾಳ ಅ, ಸಮ. ೩೧ ಶ್ರೇಯ ಅ. ಸೆಂ. ೧೩ 

ಶೃಂಗ ಅ, ಪಶು, ೧ A ಅ, ಕ90. ಪ್ರ. ೩ 

ಶೃಂಗಬೇೀರ ವೃಕ್ಷಾ. ೩೧ ಶ್ರೊಣಿ ಅ, ದೇಹಾ, ೪ 
ಶೃಂಗಾರ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೫ ಶ್ರೋತ್ರ ಅ, ದೇಹಾ... ಎಳ 

ಶೃಂಗಾರಭಾವ ಹ ಜಾ ಜೂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅ, ಮೆಮು, *ಂ 

ತಂ(ಗಳ*) ಶ್ಲ್ಲಾಘಿಮ ಸಾ.ವಿ,. ವ್ಯೆ, ೨೯ 
ಶೃಂಗಾರರಸೈ ಕಯೋನಿ ಅ, ಸ್ತು. oV” ಶ್ಲೇಮ್ಮಜ ಅ. ದೇಹಾ. ಎ೬ 

ಶೃಂಗಿ ಅ, ಹಾಲಾ, ೧ ಶ್ಲೇಸ್ಮಲ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೩೭ 

ತ ವೃತಾ, ೧೬ ಶ್ಲೇಷ್ಟ್ರಾತಕ ತರು ಅ, ವೃಹ್ಷಾ. ೪ 

ಶೌಂಡಿಕ ಅ, ಮುನು, ೪-೬ ಶ್ಲೇಪ್ಟೋಪೇತ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೭ 

ಶ್ವಶಾನ ಅ, ಮುನು. ೪ ಶ್ಲೋಕ ನಾನಾ, ಎಂ 
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ಶ್ಹುದೆಂಬೆ. ತ ಅ, ವೈಶ್ಲಾ. ೩೦ | ಸಜ್ಜಿನ ಸಾ.ವಿಣ ಎಳ 

ಶ್ವುಪಚ(ನೆಂ0) ನಾನಾ, ೪-೦ ಸಜ್ಜನ(ಕ್ಕೆ) ಅ. ಮನು. ೩ 
ಶ್ಹುಪಚ ಅ, ಮೆಮು. ಳಳ ಸಜ್ಜರನ ಅ, ಭೊನ್ನೆ ೧ 

ಸ್ವಲ ಅ.ಸಂ. ೬ ಸತಃ ಅ. ಭಾಬೆ. ೩೩ 

ಅ. ಸಂ. ೧೧ ಸತತ ಸಾ.ವಿಣ, ೬೭ 

ಕ್ಹಯಧು ಅ, ದೇಹಾ. ೩೪ ಇ ಅ, ಪುರ, ೨೦ 

ಶುರ ಅ, ಮೆನು, ಎಂಳೆ ಸತತಂ ಮತ್ತಾ ವುದು ನದೀ 

ಶ್ಹ್ವಶ್ರೂ(ನಾಮಂ) ಅ. ಮುಮು. ೦೪ ಪ್ರವಾಹದೆ ತೀವಿ ಬಿಳೆ | ಅ. ಭೊ, ೩ 

ಶ್ಹೂಸನೆ ಅ. ಸ್ನ. ೪೪ ಗಂಂ ತದುರ್ವೀಭಾಗಂ 

ಶ್ವಸ್ಫಗೂಲಫ್ಲನವಗಂಗಳೊಳ* ನಾನಾ. ೭೬ ಸತತಗತಿ ಅ. ಸ್ಹ. ೪೪ 
ಶ್ನಾಪದಭುಜಂಗ(ಮೆಂ) ನಾನೂ, ಮೀ ಸತಿ ಅ, ಮೆನು. ೪ 

ಶಾನೆ ಅ, ಪಶು, ೧೦ ಸತಿ(ಗಂ) ನಾನಾ. ಎ೨೪ 
ಹಿತ ಅ, ದೇಹಾ, ೩೬ ಸತಿಯ ಸಹಜಾತ ಅ, ಮೆಮೆ. ೦೦ 
ಶ್ವೇತ ಅ, ಹಾಲಾ, ೪ ಸತ್ಯರಣ, ಪೂ. ವಿನ ಸ್ 

»» ಸಾಾವಿಣ ೬ ಸತ್ಯ ನಾನಾ. ೪ 
ಕತಿ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ, ೨೩ | ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ಅ. ಭೂಮ. ೩೩ 

ಸ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ನಾನಾ, ೯೩ 
ಪ.ಟ್ಟರಣ ಅ, ವಠ್ಫ್ರಿಗ್ಗ ಎಎ ಸತ್ಯಾನೃತ ಅ, ಮನು, ೬೪ 
ಸ.ಟ್ರದ(ಮಂಂ) ನಾನಾ. ೪೪ ಸತ್ಯಂಕಾರ ಅ, ಮೆನು. ೬4 
ನ.ಡಭಿಜ್ಞ ಅ. ಸ್ಪ, ೧೦ ಸತ್ರ ಅ, ಮೆಮೆ. ೪೧ 
ವೆಡ್ಲ್ಸ್ರಂಥಿಕೆ ವೃಥಾ. ೩೩ ಜಿ ನಾನಾ. ೯೦ 

ಮಣ್ವಖ ಅ. ಸ್ಪ. ೧೯ | ಸತ್ರಶಾಲೆ ಅ, ಪುರ, ೨೦ 
ಬಂಡ ಅ, ಸಲಿ, ಎ೦೩ ಸತ್ನುರ ಸೂ. ಐ. ಬ್ಯ. ೧೩ 

ಚ ಅ. ಮನು, ಎಂ ಸದಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ. -0೧ 
ನೆಂಡಕ ಅ, ಮವಮು ಎ೬ ಸದನ ಅ. ಪುರ. ೪ 

ಪ್ಲೀವನ(ದೊನ್) ಅ, ಭೂಪ, ೪೦ | ಸದಯ ಸೊ.ವಿೀಣ ಎಳ 
ಸು *ಸದಾ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೬೭ 

ಸಕನಿನ್ಮಿಕ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೪ ಸದ್ಭಕ್(ಶಂ) ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೩೬ 

ಸಕಲೋರ್ವಿ(ಯೊಭ*) ಅ. ಕಾಂ, ಪ್ರ. ೧ ಸದೃಫ್ಷ ಪಂ.ವಿೀಣಇ ೩೬ 

ಸಕೃತ್ಪ್ರುಸೂತಿ ಅ. ಪಶು, ೬ ಸದೃಘ್ತ ಪ್ರತೃಕ್ಷವಾಚಕ ನಾನಾ, ೧೦೬ 
ಸಕ್ಕ ಅ. ದೇ, ೩ ಸೆಂ. ವಿ.ಣ, ೩೬ 

ಸಕ್ತಾ ರೆರಸೆ ಅ. ಭೂ, -ಂ ಸದ್ದ್ಮಶೆ SR 

ಸಖಿ(ಯುಂ) ನಾನಾ. ೬೬ ಬಳ ಸ 
ಸಖೀ ಅ. ಮೆಮು, %- ಸದ್ಭಶಾರ್ಥ ಅ, ವನ. ೯ 

ಸಖ್ಯ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ೪ ಸದ್ಯ ಅ ಪ್ರುರೆ. ಳ್ 

ಸೆಗರ್ಭ್ಯ ಅ. ಮೆನು. ಎಳ ಸದ್ಯುವತಿ(ಗಂ) ನಾನಾ. ೧-೦೪ 

ಸಗೋತ್ರ ಆ. ಮಮು. ಎ" ಸದ್ಯೋಜಾತ ಅ, ಪಶು. ೫೯ 

ಸಘೋರ ಬೀ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೪ ಸದ್ದುತ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ನೆಚ್ಚಬ್ಬ ನಾನಾ. ೯೩ ಸೆನಾತನ ಅ, ಸಂ. ಎಂ 
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ಸನಾತನಸ್ಕೌನೆ ಅ. ಸಂ. ಎ೦ ಸಮರಾಂಗಣದಿಂತೊಲಗದ i 

ಸನಾಭಿ ಅ, ಮನು. ಎಂ೪ ನಸಮುಯರ್ ° 

ಸನಿಸ್ಕೀವ ಅ, ಭೂನೆ., ೩.೦ ಸಮರಾತ್ರಿಂದಿವ ಅ. ಕಾ. ೧ 

ಸನದ ಅ, ಸಮ. ೧೨ ಸಮರೂಪಜಂತು 
೩ | ಸೊವಿಣ ಜ್ ಸನ್ನಾಹ ಅ. ಸಮ. ೧೨ ಸನಂಂದಯ(ವಂಿಂಂ) 

ಸನ್ನಿವೇಶ(ಮುಖಂ) ನಾನಾ. ೪೬ | ಸಮವರ್ತಿ ಅ. ಸ್ಹ, ೪೧ 
ಸಪತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೦ ಸಮಸಂಸುಪ್ತಿ ಅ. ಕಾ. ೧೩ 
ಬ ತ ಬಸ ಜ॥ ಸಮಸ್ತ, ಸಾ. ವಿ.ಣ., ೫೩ 

ಸಹಿಂಡ(ನುಂ) ನಾನಾ. ೩೧ atid ಕಾಂಡಗಳ ಅ 
ಸಪ ಚ.ದದ್ಳುವಂ ಅ, ವೈಕ್ತಾ. ೧ ಸಸಿ ಸುಷ್ಟ ತ್ಗ ಗದ as ಗ i ಹ 4 ಸ ಗುಣೋದಯೆಂ ಟ್ರ ಗಿದ್ಯುಂಗಳ್ಳ 

ಚ ಸಮಸ್ಪ್ವಾಮತ್ರ ಅ. ಪುರ, ೨೬ 
(ಆ) ಸರ್ಪ ಜಾತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೭೧ ಸಮಾಜ ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೨೩೭ 
ಸಪ್ರಪಂಚ(ಮಂ) ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧ ಸಮಾಧಿ ಅ.ಸಂ. ೧೪ 

ಸಪ್ತಕ ಅ, ಭೂಪಾ. ೬ ಸಮಾನ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೬ 

ಸಪ್ಮತಂತು ಅ, ಮನು, ೪೧ ಸ ಅ, ಸಮ್ಮ, ೩೬ 

ಸಬ್ರಾಂಗ ಅ, ಮನು. ೪% ಸಮಾನವಾಚಕ ಸೂ.ವಿನ್ನ ೩ 

ಸವ್ಪ್ವಾರ್ಚಿ ಅ. ಸ್ಟು, ೩೯ ಸಮಾನವಾಚ್ಯ ಅ, ಮೃಗ. ಎ೩ 
ಸಬ್ಲಾಶ್ನ ಅ, ಸ್ಪ. ಓಳ ಸಮಾನೋದರ್ಯ ಅ, ಮೆಮೆ. ೧೪ 
ಸಪ್ಲಿ ಅ, ಸಮ. ಎ೨೨ ಸಮಾಭಿಖ್ಯ ಅ. ವೃಕ. ೦೯ 

ಸಭಾಜನ ಅ. 590, ಪ್ರ. ಎ ಸಮಾಂಪಖಾಾನೆ ಅ, ಪಶು. ೪ 

ಸಭಾನದ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೪ ಸಮಾಲಂಭೆ ಅ, ಭೊಬು. ೪೧ 

ಸಭಾಸ್ಲಾರ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೪ ಸಮಾವೃತ ಸ. ವಿ.ಣ. ಳಂ 

ಸಭ್ಯ ಪೊ.ವಿೀಣ. ೪ ಸಮಿತಿ ಅ, ಸನ. ೧ 
ಸಮ ಸಾ. ವಿ.ಣ, 2೫ 3 ಸಾ, ವಿ.ಣ, ಎಂಪಿ 

ಷ್ಟ ಅ. ಹಠ. ೧೪ ಸವಿಂದ್ಟಾಚಿ ಅ, ವನೆ, 

55 ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಒಟ ಸಮಾಕ ಅ. ಸಮ. ೧ 

ಸಮಗತಿ(ಯಿಂದೆ) ಅ, ಕಾಂ. ಪ್ರ. ಎ ಸಮಿಾಚೀನ ಅ. ಭೂನ, ೩೩ 

ಸಮಗ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೦ ಸಮೀಾಪ ಸೂ.ವಿಣ ಓರ 

92 ಸಾ.ವಿ.ಣ ೫೩ ಸಮಿಾರ ಅ, ದೇಹಾ. ಎಂ೬ 

ಸಮಜ ಅ. ಪಶು, ೯ ಸಮಾರಣ ಅ. ಸು ೪೪ 
ಕ್ಯ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎಳ ಸಮುಖ ಸಾ.ವಿ,.ಇ. &೬ 

ಸಮಂತಭದ್ರ ಅ, ಸ್ಪ. ೧೦ ಸಮುಚಿತೋಕಿ(ಯಿಂ) ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೩೦ 

ಸಮದ ಅ. ಕಾಂ. ಪ್ರ. - ಸಮಖಚ್ಛಯ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೨೯ 

ಸಮುದಗ್ರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೭ ಸಮಂತ್ರ ಸಾ.ವಿ.ಣ, ೪೫ 

ಸಮನಿಸಿರೆಕೆಂಪು ಸಮುದಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೪೩ 
ಟಿ | ಭ್ರ ವು ಜೂ ನಮಂದಗ್ರ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೩೩ 

ಸವಯ ಅ, ಕಾ ಎ ಸವಾುದಯ ಸಾ.ವಿ. ೧. ಬಿ 

ಸಮರ ಅ. ಸಮ, ೧ ಸಮುದ್ಧಕ ಅ, ಪುರ, ಒಂ 
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ಸನೆಖದ್ಯತ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೪ ಸರ್ಜ ಅ. ವೃಥಾ, ೧೧ 
ಸಮುದ್ರ ಅ. ಸಲಿ, ಎ ಸರ್ಪ ಅ. ಸಂ. 2 

ಸವಾದಿತ ಸಾ.ವಿೀಣ. ರ್ಳ ಸರ್ಪ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೨ 

ಸಮುದಿತ ಸಮಸ್ಮಲೋಕಂ ಸರ್ವ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೫೩ 

ರವಿಂಯಿಸಂವ ನನಾಂತ }e. ನ 2 ಸರ್ವಜಿ ಅ. ಸ್ತ. Va 

ಸಮುದ್ರಸತಿ ಅ, ಸಲಿ. ೧೧ ಸರ್ವಮನೋಜ ನಾನಾ. ೧೦೧ 

ಸಮಾನ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೦೧ ಸರ್ವಲಿಂಗ ಅ. ವಂನಂ, ೩% 

ಸಮುಪಗತ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬ ಸರ್ಮ್ಜಿಪ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೯ 

ಸಮೂಹ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂಪಿ ಸಲಿಲ( ಕ್ಯಂ) ನಾನಾ. ೫೪- 

ಸಮೃದ್ಧ ಸಾ.ವಿ.ಣ. 1% ಸಲಿಲಭ್ರಮ ಅ, ಸಲಿ. ೧೪ 

ಸಮದ ಅ, ಸಲಿ. ೧೭ ಸೂಕಿ ಅ, ವೃಥಾ. ೧೧ 

ಸಮ್ಮದ ಅ. ₹೨೦, ಪ್ರ. ಎ ಸಲ್ಲಾಪ ಅ, ಭೊಮ, ೨೯ 

ಸಮ್ಕ್ಯಾರ್ಜನಿ ಅ, ಪುರೆ, ಓಂ ಸಲಿಲ ಅ, ಸಲಿ. ಎ 

ಸರ ಅ, ಸಲಿ, ೧೫ ಸವ ಅ, ವನ, ೭ 

ಸರಘಾ ನಾನಾ. ೬೯ f ಅ. ಭೊಬ. ೪ 
ಸರಘಾ ಅ. ವಗ. ಎಳೆ ಜ್ಯ ಅ. ಮೆಮೆ. ೪೧ 

ಸರಣಿ ಅ, ಪುರ, ಎ ಸವತಿಯ ತನಯ ಅ. ವಂದು, ೧೯ 

ಸರಟ ಅ. ಮೃಗ, ೫ ಸವನೆ ಅ. ಭೊಬೆ, ೪ 

ಸರಮಾತನೂಜ ಅ. ಪಶು. ೧೦ ಸವನಿರ್ವರ್ತನ ಅ, ಮೆಮೆ. ೪೨ 

ಸರಮೆ ಅ, ಪಶು. ೧೦ ಸವಿ ನಾನಾ. ೬೩ 

ಸರಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೬೧ ಸಏತಾರ ಅ. ಸ್ನ. ೬೪ 

ಸರಸವನ ಕಮಲಿನೀವನ ಸವಿತ್ರಿ ಅ, ಮುನು. ೧೭ 

ವಿರಾಜಿತ } ಸ ಕತಿ ಸವಿಧ ಸಾ.ವಿೀಣ. ಆಳ 

ಸರಸಿ ಅ, ಸಲಿ, ೧೫% ನವ್ಯ ಪೌಾ.,ಏಿ. ಬಿ ೧೫ 

ಸರಸಿರುಹ ಅ. ಸಲಿ. ೧೯ ತ್ತ ನಾನಾ. ೧೨೩ 

ಸರಸಿರುಹಭೆವ ಅ. ಸ್ಹ. ೧೧ ಸಮ್ಯೇವ್ಯೈ ಟ್ರ ಅ. ಸಮ. ೩೦ 

ಸರಸ್ಪುತಿ ಅ. ಸ್ಪ. ೭ ಸಶರ್ಕರ ಅ, ಭೊ, ಇ 

ಸರಳ ನಾನಾ.. ೬೨ ಸಂನಾರ ಅ. ಸಂ. ೧ 

ನಾನಾ. ೩ ಸಂಯೋಗಾರ್ಥನಿಕಾಳಿನ ನಾನಾ, ಇಳ 
ತಿ ಅ, ವೃಥಾ. ಎ೦ ಸವರ್ಣಾ ಕಳಿತ ಅ. ಭೂಪ. ೪ 

ಸರಿಗೆ(ದೇ) ಅ. ಭೂಪ, ೪ | ಸಸ್ಯಮಂಬರಿ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೦ 
ಸರಿತ್ ಅ. ಸಂ. ೧೧ ಸನ್ಫೋರ್ವಿ(ಯೊಳಂ) ನಾನಾ. ೧೩೧ 

ಸರಿದಧಿನಾಥ ಅ, ಸಲಿ. ಎ ಸಹಕಾರ ಅ. ವೃಥ್ಷಾ. ೩ 

ಸರಿದಂಭೋಧಿಗಳುಂ ನಾನಾ, ೧೯ ಸಹಚರಿ ಅ, ವೃಥಾ. ೩೪ 

ಸರೀಸೃಪ ಅ, ಸಂ. ೭ ಸ ಅ. ಮನು, ೩ 

ಸರೂಪ ವಾಟಗಳ್ ಅ, ಸನಂ. ೧ಜಿ ಸಹಜಾತೆ ಅ. ವನಂ. ಎಳ 

ಸರೋವರ ಅ. ಮುಗ. ೦೦ ಸಹಜೆ ಅ. ವನು. ಎಳ 

ಸರೋಜನವಂಡ ಅ. ಸಲಿ, ೧೫೪ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಅ. ಮನು. ೩ 

ಸರ್ಗಾತ್ಯಯ ಆ. ೪೩, ೧೬ ಸಹದೇವ್ಯಾ(ಬ್ಯಂ) ಅ. ವೃಥಾ. ೯ 



* ಸಹಸಾ (ಶಬ್ದಂ) 

ಸಹಸ್ಯ 

ಸಹಸ್ರ 

ಸಹಸ್ರದಶ ಕ್ರ 

ಸಹಸ್ರಾಂಶು 

ಸಹಸ್ರ 

ಸಹಾಯಃ(ಂಗೆ) 

ಸೆ ಹಿತಾ(ಖ್ಯಂ) 

ಸಹಿ ವ್ಹುತೆ 

ಸಹೋದರಿ 

ನೆಹಃ 

ಸಾಕ 

ಸಾ ಕಲ್ಕಾರ್ಥ 0 

ಸತಿಶಾದ್ದುಚನ 
ನಾಗರ 

ಸತಿ 

೨) 

ಸಾ ದಿ(ಸಮಾಖ್ಯಂ) 

ಸಾದೃತ 

ಸಾದ್ಯ ಶ್ಯ 

೨೨ 

ಸಾದಂಣಂ? 

ಸಾಧಕ 

ಸಾಧನ 

ಸಾಧು 

3 

ಸಾಧ್ದಸ 

ಸಾಧೊ 

ಸಾನು 

ಸಾನ್ಸ್ನಾ ೦ 

ಸಾನುಗ(ಳ್ಸಂ) 

ಸಾನುಮಂತ 

ಸಾಪತ್ತ್ನ 8 

ಸಾಪ್ತಪದೀನ 

ಸಾಮ 

ಸಾಮಜಾ(ಖ್ಯೆಯೊಳ್) 
ಸಾಮಾನ್ಯ 

3? 
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ನಾನಾ. ೧೧೦ 

ಅ. ಕನ್ನಿ ಐಂ 

ಬೀಾ.ವಿೀ೧ ೩೩ 

ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೩ 

ಅ. ಸ್ಪ. ಓಳ 

ನಾ. ವಿ. ಣ್ಞ. ೬ 

ಪೊ. ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಅ.ಮುಮು. ೭೪ 

ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯೆ. Va 

ಅ. ವನು. ಎಳ 

ಅ. ಕ ೧.೨೦ 

ಅ, ವೃಕ್ಷ, ೧೬ 

ನಾನಂ, ೧೦೬ 

ಅ. ಸಲಿ, ಎ 

ನಾನಂ. ೬೧ 

ಸಾ.ವಿ.ಬ್ನ್ಲೆೇ ಎಂ೨ 

ಅ, ಸಮ. ೧೧ 

ನೂ.ವಿ.ಣ, ಎ೦ 

ನಾನೀ. ೫೩೬ 

ನಾನಾ, ೯ 

ನಾ.ವಿಣ್ಲ್ಣ ೦೦ 

ನಳನಲ, ೧ಎ 

ನಾನಾ. ೯೫೯ (ಿ 

ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೧ 

ಅ. ಮುನು. ೩೩ 

ಬೇ. ವಿ. ವ್ಯ. ೫ 

ಅ, ಮಮ. ೪ 

ಅ. ಶಾಲಲ. ಎಂ 

ಅ, ಮನು, ೪ 

ನಾನಾ. ಬಳ 

ಅ. ಕಾಲಾ. ೧ 

ಅ, ಮನು, ೧೯ 

ಪಾ. ಎ. ವ್ಯ. ೪ 

ಅ, ಸ್ನ. ೧೨೦ 

ಅ. ಸವಾ, ೩೧ 

ನಾನಾ, ೪೯ 

ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ಷಿ 

ಸೌಮಾನ್ಯೆಕತಿಂಡೆ(ವೆಖಂ) ಸೌ.ವಿ.ಣ. ೧ 

ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಳತಿವಾಚಕ ನಾನಾ, ೩೧ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿ(ಗಳೆಂ) ಸಾ.ವಿ. ವ್ಯ ಜೀ 
ಸಾಮಾನ್ಯಹಯ(ಮುಂ) ನಾನಾ. ೧೩೧ 

*ಸಾಮಿ ನಾನಾ, ೧೦೩ 

ಸಾಯಕ ನಾನಾ. ೩೧ 

»» ಅ, ಸಮ. ೧೬ 
ಪಾರ ಅ, ವನ್ನೆ «೬ 

3» ಅ. ಶಾಲಿ ೧೨ 

3? ನಾನಾ. ಜೆಂ 

ಸಾರಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೩ 

ಸಾರತರೆ ವಿವಿಧಮಣಿ 
ತೋ | ಅ ಸ್ನ. ಏ.೦ 

ಸಾರಥಿ ಅ, ಸಮ. ೩೦ 

ಸಾರದ ನಾನಾ, ೫ಎ 

ಯವಿನ ೩೬ 

ಸಾರಸ ಅ. ಮೃಗ. ೧೬ 

೨2 ಅ, ಸಲ್ಲಿ, ೧೯ 

ಸಾರಾಶ್ಚಭವ ಅ, ಕಂಲಾ. ಜಿ 

ಸಾರಂಗ ಅ. ಮಗ, ಳ್ಳ 

೨೨ ನಾನಾ. ಎಂ 

ಸಾರ್ತರತ(ನು) ನಾನತ, ೧೨೪ 
ಸಾರ್ಥ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎಂಳ್ 

ಸಾರ್ದ್ರ ಸಾ.ವ್ಮಿಣ. ಜೆಂ 

ಸಾರ್ಪಿವ್ಯ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧.೦ 

ಸಾರ್ವ ಭೌಮ ಅ, ಸ್ನ. ೫೦ 

ಸಾಲ ನಾನಾ. ೩೬೫ 

ಸಾಲಾವೃಕಾ(ಹ್ಬಯಂ) ನಾನಾ. ೩೬ 
ಸಾವಭೃತ ನತಿನಾ, ೪೯ 

ಸಾಸಿವೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೯ 

ಸಾಸ್ನ್ನಾ(ಖ್ಯೈ) ಆ, ಪಶು, ೪ 

ಸಾಹಸ ಪೋ. ವಿ. ವ್ಯೆ. Ve 

ಸಾಹ್ಟ? ಅ, ವೃಕ್ಷಂ. ಎಂಜಿ 
ಸಾಳ ಅ. ಪುರ, ಆ 

ಸಿಕತಿಳಾ(ಹ್ಹಮುಖಂ) ಅ, ಸಲಿ. ೧೪ 

ಸಿಕತೆ ಆ, ಸೆಲಿ, ಎಳೆ 

ಸಿಚ ಅ. ಭೊಮ. ೧೬ 

ಸಿಚಯಂ ಅ. ಭೂಮ. ೧೬ 

ಸಿಡಿಲ್ ಅ.ಸ್ಥು. ೬೨ 

1364 31 



242 ಪರಿಕಿನೈಂ 

ಬಿಡಿಲು(ಮ್) ನಾನಾ. ಎಂಎ ಸೀರಾದಿ ವಾಹಕ ಅ, ಪಶು. ಎಂ 
ಸಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಇಳ ಸೀರಾ(ಭಿಖ್ಯಂ) ಅ, ಮೆಮೆ. ೬೪ 

92 ನಾನಾ. ೫೭ ಸೀರಿಬ್ರಯ ಅ. ಧಾನ್ಗೆ,. ಇ 

ಜ್ಯ ಅ. ಸ್ತ. ೭೪ ಸೀವನ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೦.೨ 

sf ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ೧೫ ಸೀನನ್ನಿ(ದೇ) ಅ. ವೃಷ ೧ 

ಸಿತಾ(ಹ್ಹೇಯೆಂ) ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೨ ಸೀಸ ಅ, ಹಾಲೂ. ೯ 
ಸಿತಚ್ಛದ(ಬಗ) ಅ. ಮೊಗ. ೧೪ ಸೀಸಪತ್ರಕ ಅ. ಕಾಲೂ, ೯ 
ಸಿತಚಸಹ್ಲು ಅ, ಸಮ. ಎ೪ ಸೀಸ(ನಾಮೆಂ) ನಾನಾ. ೩೦ 
ಸಿತವರೂ ಅ. ನವಂ. -0% ಮುಕವರರ್ವಿ ಸಂ.ವಿ.ಣ,. ೧ 

ಸಿತಾಸಿತಮಿಶ್ರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೬ ಸುಕಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೧೬ 

ಸಿತಾಂಬಂಜ ಅ. ಸಲಿ, ಎ೦೦ ಸುಕರ್ಮ ಅ, ಸಂ. ೧೩ 

ಸಿತೇತರಾಖ್ಯಂ ಅ, ಪಮ, ೨೪ ನುಕುಮೂರ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪ 

ಸಿತೋತ್ಸಲ ಅ, ಸಲಿ. ಎ೦೨ ಸುಕ್ಕತಿ ಸಾ.ವಿಣ ಎಳೆ 

ಸಿದ್ದ ಸಾಂ. ವಿ.ಣ. ೪ಂ ಸುಖ | ಅ. ಸಂ. ೧೩ 

ನಿದ್ಭನಂದನೆ ನಾನಾ. ಕಳ ನುಖಾನನ್ಸೈ ವಚನ ನಾನಾ. ೭೨ 

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೯ ಸುಗತ ಅ, ಸ್ನ. ೧೦ 

ps ಅ. ಸ್ನ. ೧೦ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ನಾನಾ. ೧೦೧ 

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅ. ಸ್ಟ. ೯ ಸುಚರಿತ್ರ(ನುಖಂ) ನಾನಾ. ೩೩ 

ನಿದ್ಭಾಯ ನಾನ್ನ, ೧೦.೦ ಸುಜನ ಸಾ. ವಿ.ಣ.. ೧೧ 

ಚ ಅ. ಮೆಮೆ. ೬೦ ಸುಜನವತ್ಸಳೆ ಸಾ. ವಿ. ಖ್ಯ. ೩೬ 
ಸಿದ್ಧ ಅ, ದೇಹೂ. ೩೫ ಸುಬ್ಬಡೆಗು(ದೇ) ಅ ಧಾನ್ಯ ೧೪ 

ನಿಧ್ಧಳ ಅ. ದೇಹಾ. ೩೪ ಸುತ ಅ. ಮನು. ೧೭ 

ಸಿನೀವಾಲಿ ಅ. ಕತ, ೪ ಸುತನು ಅ. ಮನೆ. ಇ 

ಸಿರಕ್ಕೆಮೇಲೆತ್ತಿದಬಾಹು ಅ. ದೇಹಾ, ೧೪ ಸುತಪ್ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೯ 

ಸಿರಾ(ಪ್ರಚಯಂ) ಅ, ದೇಹಾ, ೨೦% ಸುತಳ ಅ, ಸಂ. 2 

ಸಿರಿ(ತ್ಸದ) ಅ, ಸ್ವ. 0೬ ಸುತಾ ಮೆ ಅ. ಸ್ನ. ೩೪% 

ಸಿರಿಗುನರ(ತದ್ಭ) ಅ. ಸ್ಟು. ೨೪. | ಸುದರ್ಶನ ಅ. ಸ್ವ. ೨೩ 
ಸಿಲ್ಬ ನಾನಾ. ೯೪ ಸುದೃಢ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪% 

ಸೀತಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ಮೆಮು. ೬೪ ಸುಧರ್ಮ ಅ. ಸ್ನ. ೩೭ 

ಸೀತಾಗ್ರ(ವಂುಂ) ನಾನಾ. ೧೧೬೯ ಸುಧಾಸೆಂಭವೆ(ನುಂ) ನಾನಾ. ೧೪ 

ಸೀತ್ಸ್ಯ ಅ, ಮೆಮೆ, ೭೦ ಸುಧಾಂಭೋರಾತಿ ತನಯೆ ಆ, ಸ್ವ. ಎ೦೬ 

ಸೀಧು ಅ, ಧಾನ್ಯ. ಶೆ ಸುಧಾಂಶು ಅ. ಸ್ಟ, ೬2೭ 

ರ್ನೀ(ದೇ) ಅ, ದೇಹೂ ಎ ಸುಧೆ ಅ, ಸ್ನ. ೫೫ 

ಸೀಮ ಅ. ಪುರ. ೧ ಸುಸಾಸೀರೆ ಅ. ಸ್ತ. ೩೩ 

ಸೀಮೆ ಅ, ಪುರೆ, ೧ ಸುಪರ್ಣ ಅ, ಸ್ಟ. ಳ್ 

ಸೀಮೆ(ಯುಂ) ನಾನೂ, ೬೪ ಸುಪರ್ಣದಂಜ ಅ. ಸ್ಟ. ಎಂ 

ಸೀಮಂತಾ(ಸಮಾಹ್ಹಯ) ಅ, ದೇಹಾ. 0೦ ಸುಪರ್ಣೀತನಯ ಆ, ಸ್ಪ. ೦೯ 

ಸೀಮಂಂತಿನಿ ನಾನಾ. ೧೪ ಸುಪರ್ವ(ರ್) ಅ, ಸು. ೩೧ 

ಸ ಅ, ಮನು. ೧ ಸುಪ್ರತೀಕ ಅ, ಸ್ಟು, ೫೦ 
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ಸುಪ್ರಭೂತ ಪಾ. ವಿ.ಣ. ಸಿಜೆ ಸುವರ್ಣ ಅ, ಕಾಲಾ. & 

ಸುಭಗ ನಾ.ವಿಣ ೯ ಸುವರ್ಣ ಬಹುಳಾ(ಖ್ಯಂ) ನಾನಾ. ೪೦ 

ಸುಭೆಗೆ ಅ. ಮನುಃ ೫೬ ಸುವಹಾಕ ಆ, ವೃತ್ತಂ. ೩೧ 

ಸುಭಟ ಪ್ರಮೋದಕರ ಅ, ಸವಿ. ೨ ಸುವಾಸಿನಿ ಅ, ಮನು. ೧೨ 
ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಚ ನಾನಾ. ಆ 

ಸುಮನೆ ಸ ವಿ.ಣ, ೪ ಸುವಿಹಿತ ನಿಹ್ನೇಪ ಅ, ಕಾಲಾ, ೧೨ 
ಸುಷುನ(ರ್) ಅ. ಸ್ನ. ೩೧ | ಸುವ್ಯಕ್ತ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೫ 
ಸುಮಾನೊ(ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೪೬ ಸುಶ್ರುತ ಅ. ಮನು. ೩೩ 
ಸುಮನ(ನಂ) ಅ. ವನೆ. ೧೧ ಸುಶ್ರೇಯಸ್ಕ(ಂ) ಅ, ಕಾಂ. ಪ್ರ. ೪ 
ಸುಮನೋಜಜ್ಲಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ಇಳ ಸುವಿ ಅ, ವೃಥಾ. ೩೧ 

ಸುಮೇರು ಅ. ಸ್ಟು. ೫೬ ಸುಪಿರ ಅ. ಭೊಮ, ಎಂಜಿ 
ಸುರ(ಸಂಜ್ಯ ಕಂ) ನಾನಾ. ೧೧೬ ಸುಮೆ ಅ. ಮೆನು. ೧೩೬ 
ಸುರಗಿರಿ ಅ. ಸ್ಟು. ೫೬ ಸುಸಂಗತ ಅ. ಭೂನ. ೩೦ 
ಸುರಚಾಪ ಅ, ಸ್ಟ. ೩೪೧ ಸುಹೃದ ಸಾ. ವಿ.ಣ, ೧೧ 
ಸುರದ್ರುಮೆಯೋನಿ ಅ. ಸ್ಪ. ೩೬ ಸುಹೃದಯ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೧೪ 
ಸುರದ್ದಿಮ(ರ್) ಅ, ಸ್ಟ. ೩ ಸೂಕರ ಅ, ಮೃಗ. ಎ 
ಸುರದೀರ್ಫಿಕೆ ಅ.ಸ್ಪು. ೫೬ ಸೊಕಳಾ(ಹ್ಹಯೆಂ) ಅ, ಸಮ. ೦೫ 
ಸುರಧೇನು ನಾನಾ. ೧೦೧ | ಸೂಕ್ತ ಸಾ ವಿ,.ಣ್ಣ ೧೪ 
ಸುರನದಿ ಅ. ಸ್ಟ. ೫೬ | ಸೂಹ್ಮ್ಮ ಸೊ.ವನಿಣ ೫೬ 
ಸುರಪಪೊ್ರೇಚ್ಛಂಡೆ ನಾನಾ ಎ೩೬ | ಸೂಚಕ ಸೂ.ವಿಣ. ೧೩ 

ಕೋದಂಡೆದಂತೆ ಸೂಚಕ್ಯಭಿಮುಖಾಯಬದ್ದ ನಾನಾ. ೫೩ 
ಸುರಭಿ as ಚ ಸೂತ ಅ, ವಿನು, ೩೧ 

' ಅ, ಪಶು. ೬ ೨ ಅ, ಮನು. ೩೩ 
ಸುರಭಿತರಸ ಅ. ವೃಶ್ಷಾ.. ೨೫ »» ಅ, ಸಮ. ೩೦ 

ಸುರಭಿ(ಯೊಳೆಂ) ನಾನಾ. ೧೯ ಸೂತಕ ಅ, ಧಾನ್ಯ, ೧೩ 

ಸುರ(ರ್) ಅ. ಸ್ಟ. ೩೧ ಸೂತಿ ಸೂ. ವಿ. ವ್ಯ. ಎ೨೨ 

ಸುರ(ರುಂ) ನಾನಾ. ಎ » ಅ.ಸಂ. ೩ 

ಸುರ(ರ್ಗಂ) ನಾನಾ. ೭ » ಅ. ಮನು. ೧೩ 

ಸುರರಾಜ ಅ, ಸ್ತು. ೩೩ ಸೂತಿಕೆ ಅ. ಮನು. ೧೬ 
ಸುರವಲ್ಲಭೆ ಆ, ವೃತಾ. ೩ ಸೂತಿಮೂಾಸ ಅ. ಮೆನು. ೧೬ 

ಸುರಸದನ ಅ. ಸ್ಟು. ೩೦ | ಸೂತ್ರ ನ 
ಸುರಸರಣಿ ಅ. ಸು. ೫೭ ಸೂದ ಅ, ಮೆಮೆ. ೫೨ 

ಸುರಸಿ ಅ. ವೃಕ್ಷಂ. ಎಂಬಿ ಸೂದನೆ ಅ. ಸಮು. ೪ 

ಸುರಾಧ್ದ(ನಖಂ) ನಾನಾ. ೧೯ ಸೂದ(ನುಂ) ನಂನಾ. ೬೧ 
ಸುರಿಸೆ(ತದ್ಭ) ಅ, ಸಮ, ೧೫ ಸೂನು(ನಾಮಕಂ) ಅ, ಮನು. ೧೩ 

ಸುರೂಪ ಸಾ. ವಿ.ಣ, 3೮ ಸೂನ್ಸತ ಅ. ಭೂನೆ. ೩೩ 
ಸುರೆ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೫ ಸೂಪಕಾರಾ(ಹ್ಹಯಂ) ಅ. ಮನು, ೫.೨ 

ಸುರೇಜ್ಯ ಅ. ಸ್ಟ. ೩೩ ಸೂಪವಂಹಾನಸಾಧಿ ಅ. ಮನು. ೫೨ 
ಸುರೇಂದ್ರಮದ ಮರ್ದನ ಅ.ಸ್ವೊ ೯ ಕಾರಸ್ಥಿತ 
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ಸೊರ ಅ.ಸ. ಓಳ ಸೌಗಂಧಿಕಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ಸಲಿ, ಷಿ 
ಸೂರ್ಯ ಅ. ಓ೪ ಸೌದಾಮಿನಿ(ಯೆನಿಪಗಿರೆ) ನಾನಾ. ೧೩೪ 

ಸೊರಣಾ(ಹ್ಹುಯಂ) ಅ. ವೃಕ್ಷಾ. ಎ೬ ಸೌದಾಮಿನೀಶ ಅ. ಸ್ಟೆ. ೫೪ 
ಸೂರಿ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೪ ಸೌಮ್ಯ ಅ.ಸ್ಟು, ೭. 

ಸೂರುಳ್(ದೇಲ) ಅ. ಭೊಬೆ, ೩೪ 22 ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಜಳ 

ಸೂರ್ಮಿ ಅ, ಸಂ. ೧೬ ಸೌರಭೇಯ ಅ, ಪಶು. ೧ 

ಸ್ಫೃಕ್ನ್ನಾ(ಭಿಧಾನಂ) ಅ. ದೇಹಾ. ೧೫ ಸೌರಭೇಯಿ ಅ, ಪಶು, ೬ 
ಸೃಗಾಲಂ ಅ, ಮೃಗ ೩ ಸೌರಾಮ್ಮ್ರೃಕ ಅ. ಕಾಲಾ. ೯ 

ಸೃಣಿ ಅ. ಸಮು. ೩೬ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿಕ ಅ. ಸಂ. ೧೮ 

ಸೃತಿ ಅ, ಪುರ. ಎ ಸೌವರ್ಗಾಂ? ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೩೧ 
ಸೃಮರ ಅ. ಮೃಗ, ೩ ಸೌವಿದ(ನುಂ) ಅ. ಮನು. ೫೩ 

ಸೆಅಶಿ(ದೇ) ಅ, ಪುರ. ೯ ಸೌವಿದ(ಛನುಂ) ಅ, ಮುನು. ೫೩ 
ಸೇತು ಅ. ಸಲಿ. ೧೩ ಸೌವೀರ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧೦ 

ಸೇನಾನಿ ಅ, ಮೆನು. ಇಳಿ ಸೌವ್ಮವ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ ೧೦ 

ಫಿ ಅ, ಸ್ಸು AV ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೪ 

ಸೇನಾಮುಖ ಅ. ಸವಿ. ೪ ಸೌಹಿತ್ಯ ಅ, ಧಾನ್ನ. ೭ 

ಸೇನಾಂಗ ನಾನಾ. ೯೪ ಸೌಹೃದ ನಾ, ವಿ.ಬ್ಯ್ಕ. ೪ 

ಸೇನೆ ಅ, ಸಮ. ೩೭ ಸಂಕಟ(ಮುಂ) ನಾನಾ. ೪ 

ಸೇವಕ ಅ, ಮನು. ೫೭೬ | ಸಂಕರಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ, ಪುರ. 0೧ 
ಸೇವನೆ ಅ. ಸಂ. ೧೪ | ಸಂಕಲೆ(ತದ್ಭ) ಅ. ಸವ, ೩೬ 
ನೇವೆ ಅ. ಮುನು. ೫- ಸಂಕಲಶ್ಬಾಂಗ ನಾನಾ. ೩.೨೦ 

ಸೈಕತೆ ಅ, ಸಲಿ. ಎಳಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂ.ವಿ, ೧. ೪ 

ಸೈತೊಂದಿದ ವಖದ ಸಂಕುಲ ಸಾ. ವಣ. ಎಪಿ 

ಕದದುಅದೆಸಪ ಫಳ ವ್ಯ, ಸುಧ ಸಂಕೇತನಕ್ಕೆ ಪೋಪವಳ* ಅ. ಮನು. ೭ 

ಸೈನ್ಯ(ನಖಂ) ನಾನಾ. ೯೪ ಸಃಕ್ರಂದನ ಅ. ಸ್ಹು, ೩೩ 

ಸೈರಿಕ ಅ. ಪಶು. ಎಂ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾವಿ ಣ ೩೪% 

ಸೈರಿಭ ಅ, ಮೃಗ, ೪ ಸಂಖೆ ಸಂ. ವಿ.ಣ. ೩೪ 

ಸೈರಂಧಿ ಅ, ಮೆಮು. ೯ ಸಂಖ್ಲ್ನೇಯ ಪಾ.ವಿಣ. ೩೪ 

ಸೊಡರ್(ದೇ) ಅ, ಪುರ, ೩೩ ಸಂಗತಲಿಖಿತಾಫ್ಲರೆಚೆಯೆ ಅ. ಭೂಪ. ೫ 

ಸೊದೆ(ತದ್ಭ) ನಾನಾ. ಎಳೆ | ಸಂಗತಿ(ಯುಂ) ನಿನ್ನ, ೫೧ 

ಸೊಸೈ(ತ ನಾನಾ. ೧೪ ಸಂಗಮಂ ಅ. ಸಲಿ, ೧ 
ಸೊಸೆ ಕ ನಾನಾ. ೧೨೪ ಸಂಗರ ನಾನಾ. ೫೯. 

ಸೋತ್ವಂತೆ ಸೂ. ವಿ, ವ್ಯೆ. ಎನಿ ಸಂಗೀತ ಅ, ಭೊನೆ. ಎಂ೩ 

ಸೋದರ ಅ, ಮನ್ನ ಎಳ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅ. ಸಮ, ಎ 

ಸೋದರ್ಯ ಅ, ಮುನು. ಎಳ ಸಂತು ಸಂ. ವಿ.ಣ, ೧% 

ಸೋಪಾನ ಅ. ಪ್ರರ, ೧೪ ಸಂಘಾತ ನಾನಾ, ೪೬ 

ಸೋಮ ಅ.ಸ್ವೆ. ೬೩ ಸಂಘೂರ್ಣಿತ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೪೨ 
ಸೋಮತನೂಭವ ಅಸ್ಟು. ೭. ಸಂಚಕರ ಅ. ಮನು. ೬೩% 
ಸೋಮಾುವಲ್ಲಿ ಅ, ವೃಶ್ತಾ, ಎ೪ ಸಂಚಯ ಸಾ. ವಿ,.ಣ. ಎಂಫ 
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ಸೆಂಚಾರಿಕೆ ಅ, ಮನು. ೩ ಸಂಪ್ಣಾನೆ ಅ. ಭೊನೆ. ಎರಿ 

ಸಂಜ್ಯೈೆ(ಗಳ್) ಅ. ಭೂಪ, ೩೬ | ಸಂಶುದ್ದೋಪಳಕಾಶವರ್ಣ ನಾನಾ. ೫೩ 
ಸಂಜೆ ನಾನಾ. ೯ ಸಂಶ್ರಯಣ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. oY 

ಸಂತ ಅ. ಕಾಂ, ಪ್ರ, ೪ ಸಂಶ್ಲೇನೆ ಸಾ, ವಿ. ವ್ಯ. ೧೪ 

* ಸಂತತಂ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬೩ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅ. ಭೂಮ, ೪ 

ಸಂತತಿ ಅ. ಮೆನು. ೨೯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಮಿ ಅ. ಮನು. ೪೧ 

ಸಂತಮಸ ಅ. ಸ್ಪ, ೬೩ ಸಂಸ್ಕವನ ಅ. ಭೂನ. ೩ಜಿ 

ಸಂತಾನೆ ಅ. ಮಮ. ೯ 3» ಪೋ. ವಿ, ಸ್ಯ. ೯8 

ಸಂದಪತ್ರಿಮೂಟೂಾಗೆ ಅ, ಸವಿ, ೪ | ಸಂಸ್ತೂಯ? ನಾನಾ, ೪೬ 
ಸೆಂದರ್ಭೆ yg ವ್ಯ. ೩೧ | ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನಾ. ೩೧ 

ಸಂದೇಹ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ. ೧೨ ಸಂಸರಣ ಅ. ಸಂ. ೧ 

ಸಂದೋಹ ಕ್ಟ ಣಿ ಎಂತ ಸಂಸರ್ಗ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೧೩ 

ಸೆಂಧ ನಾನಾ. ೧೦ | ಸಂಸಾರಾಧ್ದು ಅ, ದೇಹಾ. ೪ 

ಸಂಧಾನಿತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅ. ಸಂ. ೧ 

ಸಂಧಿಸಿದಂಗುಳಿ ಅ, ದೇಹಾ. ೧೨ ಸಂಹತಿ ಸಾಂ, ವಿ.ಣ, ಎಪಿ 

ಸಂಧ್ಯಾಭ ಸಾ. ವಿ. ಆಳಿ ಸಂಹನನೆ ಅ. ದೇಹಾ. ೧ 

ಸಂಪಗೆ(ತದ್ಭ) ಅ. ವೃಷ್ಷಾ. ೧ ಸಾಂತ್ಬು ೨. ಭೊನ, ೩೩ 

ಸಂಪತ್ತಿಭಸಿತ ಪ್ರತ್ಯಾಯನ ನಾನಾ. ೭೧ ಸಾಂದ್ರ ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೩೯ 

ಸಂಸಪ್ಪಕ(ರ್) ಅ. ಸಮ್ಮ ೩ ಸ ಚ ಕತ್ತ 
ಸಂಪನ, ಜಯತು ವಾಗ ಸಾಂಪರಾಯ ನಾನಾ. ೬೧ 

ದನ್ನಂ ಮುನ್ನ 0೦ | ಅ, ಮನು. ೧೦ ನೂಂಪರಾಯಿಕ್ ಅ. ಸಮ, ಎಪಿ 

ಕುಔಲಾದವಳಿ* *ಸಾಂಪ್ರತಂ ನಾನಾ. ೧೧೩ 

ಸಂಪ್ರಣೆಧಾನೆ ಅ. ಸಂ. ಎಳ ಸಾಂಯಾತ್ರಿ ಕ್ ಅ, ಸಲಿ. ೧.೨೦ 

ಸಂಭಾವನೆ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. -೦ ಸಿಂತುನೀೀ ಅ, ದೇಹೂ. ೧೬ 

ಸಂಭೇದ ಅ. ಸಲಿ. ೧೨ ಸಿಂಧು ನಾನಾ. ೧೧ 

ಸಂಭ್ರಮಾಭಿಧಾಯಕ ನಾನಾ. ೪೫ ಸಿಂಧು(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, ೧೧೯ 

ಸಂಯತಕೇಶಾಳಿ(ಯಂಂ) ನಾನಾ. ೪೩ ಸಿಂಧುರ ಅ, ಸಮ. ೩೧ 

ಸಂಯಮ ಅ, ಸಂ. ೧೭ ನಿಂಧುವಾರ ಅ. ವೈಕಂ. 0೯ 

ಸಂಯವಮಿ ಅ, ಮನು. ೩೩ ಸಿಂಧುಶೈಲೋದ್ಸಿಮಾಖ್ಯಂ ಅ. ಪುರ. ೪ 

ಸಂಯುಗ ಅ, ಸಮ. ೧ ಸಿಂಥೊೂತ್ಸೆ ಅ. ವೃಥಾ, ೩೩ 

ಸಂರಂಭೆ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೧೬ ಸಿಂಬಿಧಾನ್ಯೆ ಅ. ಧಕಿನ್ಯ. 

ಸಂರೆಂಭ(ಮೆಖಂ) ನಾನಾ. ೭೪ | ಸಿಂಹ ಅ, ಮೈಗ, ೧ 
ಸಂವತ್ಸರ ಅ. ಕಾ. ೧೪ ಸಿಂಹಸೆಂಹನನೆ ಸ9. ವಿ.ಣ. ೧೬ 
ಸಂವರ್ತ ಅ, ಕಾ. ೧೭ ಸಿಂಹಸ್ಪಾರೆ ನಾನಾ. ೬೯ 

ಸಂವಸಥಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. Ne ೧ | ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಿಯೆಸೂನು ಅ. ಸ್ಹ. ಪ 

ಸಂವಿತ್( ತೂ) ಸಾ. ವಿ. ೩ | ಸುಂದರ ಸಾ, ವಿ.ಣ, ೫೪ 
ಸೆಂವಿದನ್ನಿತ ಸಾ. ವಿ. ೩ ಸುಂದರಿ ಅ. ಮೆಮೆ, ೬ 

ಸಂವೀತ ಸಾ. ವಿ. ಸ ಸೇಂದ) ನಾನಾ. ೫ 

ಸಂವೇದ್ಯ ಸಾ. ವಿ, Fok ಎ೨೫ ಸೈಂಧವ ನಾನಾ. ೯೯ 
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ಸ್ಕನ್ನ ಸಾಾವಿಣ 1೪೬ ಸ್ಥಾವರ ಅ. ಸೆಂ. ಎ 

ಸ್ಕಂದ ಅ. ಸ್ವ. ೧೪- ಸ್ಕಾ ಪಕ ಅ. ಭೂಬೆ. ೯ 

ಸ್ಯಂಧ ಅ. ಸಮ, ೩೩ | ಸ್ಥಾಳಿ ಅ. ಪುರ. ೩೦ 
ೆ ಪತ ತೆ ತಿ ಸಂ. ವಿ. ವ್ಯ. ೨೨ 

ಸ್ಕಂಧಾಗ್ರಪ್ರತತಿ ಆ. ವನ. ೭ ನ್ಗರ ಕೂ ಬಸು ಭಟ "ಸ್ಯ 

ಸ್ಮನ ಅ. ದೇಹಾ, *- ಕ ಸಾ. ವಿ.ಣ, -ಂ.ಂ 

ಸ್ತನೆಯಿತ್ತು ಅ. ಸ್ಟ, ೫ ಸ್ಥಿರಬಂಧಂ ಅ, ಸಲಿ. ೧೩ 

ಸ್ಮನಿತ ಅ. ಸ್ಪ, ೬೦ | ಸ್ಥಿರೆಭಾವೆ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ... ಎಳ 
ಸ್ತನಂಧಯಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ಮನು. ೧೫ ಸ್ಥಿರಾಯು ಅ. ವೃಷ. 
ಸ.ಬಕ ಅ. ವನ. ೧೧ ಸಿರೆ ಅ. ಭೊ. ೧ 
ಸ್ತಿಮಿತ ಸಂ.ವಿಣ. ಜೌಂ ಸ್ಫೂಣಾ(ಖ್ಯಂ) ಅ. ಪುರ. ೧೧ 

ಸ್ತುತಿ ಅಆ, ಭೊನ. ೬೩ ಚ ನಾನಾ. ೪೦ 
ಸು.ತಿಶಾರಕಾ(ಖ್ಲೆ ಅ, ಮುನು. £೬೪ ಸೂಫಾವನದ ವೇಣಿ 

ಸೇನ ಅ, ಮೆಮು, ೪-೧ ನ್ಗ | ಅ. ದೇಹೂ ೦೧ 

ಸ್ಮೇಯ ಅ, ಮೆನ್ನು ೪ ಸ್ಯೂತಿ ಸಾ. ವಿ. ನ್ಯ. bis 

ಸೋಕ ಸಾ.ವ್ತಿಣ. ೫೬ ಸ್ಥೂಲ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೫೬ 

ಸ್ಲೋಕಾ(ಹ್ವಯಂ) ಅ, ಮೃಗ. ೧೭ $5 ನಾನಾ. ೩೩ 

ಸ್ಲೋತ್ರ ಅ, ಭೊನಿ. ೩ ಸ್ಫೂಲಬಫ್ಷ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ಎ೦೨ 

ಸ್ಮಂಬಕರಿ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೧೬ ಸ್ಥೂಲೋಚ್ಚಯಾ ಸ 

ಸ್ಮಂಬಕರಿಪ್ರಭೃತಿ ಅ, ಧಾನ್ಯ. ೦-೦ ಕೆಛೀದವಿದಿರ, 6] “ನಿಜ ೩೩ 

ಸ್ಮಂಬೇರಮ ಅ. ಸಮ. ೩೧ ಸ್ಟೇಮ ಸಾ. ವಿ. ಸ್ಯ ಎ೪ 
ಸ್ತಂಭ ನಾನೂ, ಳಂ ಸ್ಫೇಯ ಬ ಮು ಚಟ 

»» ಅ. ಪುರ. ೧೧ ಸ್ಟ್ರಿ ಅ. ಪಶು, ೨ 

ಸ್ಫಗಿತ ಯಾಜ ಜಡ ೨) ಅ. ಸಮ. ೦೬ 

ಸ್ಥಪತಿ ನಾನ. ೧-೦೧ ಸ್ನಾನೀಯ ಅ. ಭೊಬ' ೧೫ 
ಸಲ ಅ. ಭೂ, ಇ ಸ್ಲಾಯಖ ಅ. ದೇಹಾ, ಎ೪ 

ಸ್ಲಲಿ ಅ. ಭೂ. ಇ ಸ್ನ್ನಿಗ್ಟಂ ಸಾ. ವಿ. ಬ್ಯ. ೧೦ 

ಸ್ಕೈವಿರ ಅ. ಮೆನು. ೨೭ Wo | ಸ a 

. ವೃಕ, ೨೦ 
ತ ಹಸ Ra ಸ್ನೇಹ ಸೂ. ವಿ. ಮೈ. ೪ 

1 ತ ಸ್ಪಶ ಅ. ಮನು, ೫೯ 
ಸ್ಥಿ ನ(ಮುಂ) ಅ. ಭೂಪ. ೪ | ಸ್ಪರ್ಶರೂಪ ರಸಗಂಥ 
ಸ್ಕಾನ(ಮಂಂ) ನಾನಾ. ಎಂ ಶಬ್ಬವಿಷಯ ಪ್ರವರ ಅ. ದೀಹತ, ಎಂ 

ಸ್ಕಾನನ್ನನಾಗಿ ಲೋಗರ ಸ್ಪವ್ಯ ಸಾ. ವಿ, ವ್ಯ, ೧೨ 
ನೇನ ಪ್ರೊಡಮುಣಚದೆ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ಎ೦೪ ಸ್ಪೃಹೆ ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೩ 

ನುಡಿವವ ಸ್ಫಾತಿ ನಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೨ 
ಸ್ಕಾಪತ್ಯ ಅ, ಮನು. 3೫೩ ಸ್ಫಾರ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ರ್ಳ 

ಸ್ಕಾಲಿ ಅ, ಪುರ. ಎಂ ಸ್ಟಿಕ್ ಆ, ನಶಿ x 
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ಸೀತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೪೯ ಸ್ಪಸ್ಫ ಅ. ಮೆಮು. ೧೪ 

ಸ್ಫುಟನ ಶಾ. ವಿ. ವ್ಯೆ. ೬೦.೦ ಸ್ಟುಸ್ಫ ತನಯ ಅ. ಮುನು. .ಂ1 

ಹ ಅ. ದೇಹಾ ೩೬ ಸ್ಥಸ್ಕ(ನಾಮಂ) ನಾನಾ. ೧-೪ 
ಯೆಂ) *ಸ್ಫೃಸ್ಪಿ ಅ. 590೦, ಪ್ರ ೩ 

ಸ್ವರ ಅಸ್ಟು. ಎಂ ಜಿ ನಾನಾ, ೧೦೩ 
ಸ್ವರ(ನುಂ) ನಾತ ೬ರ ನಯ ಆ. ಮನು. ಳಿ 
ಸ್ವರಣ(ಪರ್ಯಾಯಂ) ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ. ೨೨ | ನ್ಹಾತೆಂತ್ರ್ಯಂ ಸಾ. ವಿ. ಮೈ ೩೦ 
ಸ್ವರಸದನ ಅ. ದೇಹಾ, ೪ ನಾದಂ ನಾನಾ. ಎಂಎಂ 
ಸ್ಥಿತ ಅ, ವನ. ೧೦ gy ಆ, ಭೊನ್ನ ೩೦ 

ಸ್ಕಂದನೆಂ(ಗಳೊಳ್) ಅ. ಭೂಪ. ೪೦ ಸ್ಲಾದುಕಂಟಕ ಅ. ವೃಥಾ. ೧೪ 
ನಾಮಕ ಜಟಕ ಟಾ  ಬ್ಬಷ್ಟು ಸೂ. ವಿ, ವ್ಯ. ೩೦ 
ಸ್ಕ್ಯಾಲ(ನಾಮನುಂ) ಅ. ಮೆಮೆ. ಎಂ ಸೀನ ಅ. ಭೊನ. ೨೩ 
ಸ್ಕೂತಿ ಸೇ, ವಿ. ವ್ಯ. ೦-೦ ಸಾಪ ಖಂ. ವಿ, ವ್ಯ. ಎ೦ 

ಸಿ ನ i ಧಾನ್ಯ. ನ ಸಾಮಿ ಅ. ಸ. ಂಳ 

ಸ್ರಜ ಅ. ಭೊಮ. ೧೪ ತ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೯ 

ಲ ನ್ನ ಭೂ ಸಾವಿನ (ಸಂಜ್ಞಿಕರ್) ನಾನಾ, ೪ 
ಸೋತ ಅ. ಸಲಿ. ೧೨೦ ಸಾಾಹಾಶಿ ಕ್ ಆ ಸೆ ೩೯ 

ಸ್ತ್ರೀ(ನಾವುಂ) ಅ. ಮನು. ೧ ನೃ) ಡಿ! 
ಫೌ | ಸ್ಫೇದ(ಮಖಂಂ) ನಾನಾ. ೧.೦೫ 
ಪ್ರಾನ್ ಸಿಳ ಜತ ರಮ್ನತಿ (ಯಿಂ ಸೂ, ವಿಣ ೧೯ 
ಸ್ಟ ಅ. ಮನು, ೨೯ ಜು ಲ್ಲ) Mi 
ಸ್ವ(ವಚನ) ನಾನಾ. ೯೧ (ಕ್ರತ್ರಹಟ ಹ ಜತ್ತ 

> “HO 

ಸ್ಫಚ್ಛ ಸಾ. ವಿ.ಣ. ೬೦ ಹತಕ A ವಿ. ಣ. 2೫೯೯ 

ಸ್ಪಚ್ಛಂದ ಸಾ. ವಿ... ೧೯ ಹಮ ಅ. ದೇಹಾ, ೧೩ 

ಸ್ಪುಜನ ಅ. ಮನೆ. ೧೯ ಹನಂರೋಮ ಅ. ದೇಹಾ, ಎಂಎ 

ಸ್ಪಧಿತಿ ಅ, ಸಮ, ೧೫ ಹಯೆ ಅ. ಸಮು. ೨೨ 

ಸ್ಪುಪನ ನೂ.ವಿ.ನ್ಕ್ಳೈ ಎ೦ ಹಯ(ದೊಳ೪*) ನಾನಾ, ೧೦೩ 
ಸ್ಪಬಂಧು ಅ. ಮೆಮು. ೨೯ ಹಯ್ಯೆಂಗವೀನ ಅ. ಧಾನ್ಯ. ೧ 

ಸಭವ ಅ, ಸ್ನ Ho ಹರ ಅ, ಸ್ನ. ೧೩ 

ಸ್ಪುಭಾವೆ(ವೆಯಂ) ನಾನಾ. ೩೩ ಹರಣ ಸೂ. ವಿ. ಬ್ಯ, ೯ 

ಸ್ಪರ ಅ, ಭೊಮ, ಎಂಪಿ ಹರಿ(ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ, ೧೦೩ 
ಸ್ಪುರು ಅಸ್ಟೆ. ೩೪ ಹರಿ ಅ. ಸ್ಪ. ಎ 
*ಸ್ಟುರ್ ಅ. ಸ್ಟ. ೩೦ ಹರಿ(ಯಖಂ) ಅ. ಸಂ. ೩ 

ಸ್ಟರ್ (ಶಬ್ದಂ) ನಾನಾ. ೧೧೧ ಸ ಆಅ, ಮೃಗ ೧ 

ಸ್ಪರ್ಗ ಅ, ಸ್ಪ. ೩೦ 4: ಅ, ನವು, ಎಂಎಂ 

ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಪಭಾವವಾಚಿ ನಾನಾ. ೪. ಚ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೬ 

ಸ್ಪರ್ಣ ಅ. ಶಾಲೂ ೭ ಹರಿಣ ಅ. ಮುಗ. ಎ 
ಸ್ಪರ್ಭಾನು ಅ, ಸ್ನ. ಹರಿಣ ಲಘ್ನಣ ಅ. ಸ್ಟ. ೬೯ 

ಸ್ಟುವಶ ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೧೯ ಹರಿಣಿ ಅ. ಸೆಂ. ೧೬ 
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ಹರಿಣಾಂಕ ಅ. ಸ್ನ. ೬೯ ಹಾಸ ಅ. ನಮೆ. ೧೬ 

ಹರಿತೆ ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬ಜಿ ಹಾಸ್ತಿಕ ಆ, ಸಮ, ೩. 

ಹರಿತಾಳೀ(ನಾಮಕ) ಅ, ವೃಶ್ತಾ, ೩೪ *ಕಹಿ(ಪದಂ) ನಾನಾ. ೧೦%- 

ಹರಿ(ತ್ತುಂ)ತ್ ಅ, ಸ್ವ. ೫೦ ಹಿ(ಅ) ಣಿಲ್ ಅ. ಪಶು. ೧ 

ಹರಿತ ರುಣತ್ಸಣಾಬೆ ಕಿಮ ಅ. ಸಂ. ಓರ 

ತು ಪಜ ಆ. ಆ ಚ್ಮ 
ಹರಿತ್ತು (ತ್) ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೬೫ ಹಿಮುಕರೆ ಅ. ಸ್ತ. ಹ್ಗ 
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ಫಸ್ಟು ಈ ಚ ೨ ನು ej (ನಾಮಕ) ನಾನಾ. ೧-೦೬ 

ಹಸಂತಿ(ಯುಂ) ಅ. ಪುರ. ೨ ಹೃತ್ಪ್ರಿಯೆ ಅ, ಮೆಮು. ಇ 
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ಹಳೆಪದ್ದತಿ ಅ. ಮೆಮು ೬ಳ್ಮ ಹೇತು ನಾನಾ, ೪ಂ 
ಗ 

ಹಾಟಕ ಅ, ಕಾಲಾ. ೬ ಹೇತುಸಮಾಪ್ಲಿ(ಗಳೊಳ") ನಾನಾ. ೧೧೩ 
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ಪರಿಿಷ್ಟಲ೦ ೨. 

(ಭಿನ್ನ ಬಾಠಗಳು)' (ಅ ಯಾಷ್ನರ ನಿದೆ) 

ಅಧಿ, ಸನ್ನೆ. ಪ.ಣ ...ಈಶಕೇವಲ ಬೋಧಂಪ್ರ,..ಇಭೆ ನಮಗೀ ಗೆ! 

ನ ಸ ಐ ...ಈತೆನಮರ ಕೋ ಮೆುಂ,,,ಸಂವರಿಸಿ,,,ನಿಶಂಬುಂಮಂಂ,,. 

» ೨3 ೩ .,.ಬದಜಾಪಮರ್ಥ...,.. 

» ೨ ೪ ,..ಮತಿಗೆಮಳಸ,,,ಕಂವ.,,.ಜಲಕ್ಕ್ನಶಿಗಿ,,,ಸಿದಂ ಕಂಠಾಭರ,,, 

ನ 5 ೫ ... ಭಿನ್ನ ವಾಕ್ಕಮೆಂಂಬುದಲು:ಂ ಬಂತಿವು en 

ನ ೬ ...ಪರಿಯಾಯ.,,,.. ತಾತ್ಪರ್ಯ ದಿನಹಶಿದವರ್ನ್ಟಿ ಗತಿಯಿ,..ರ್ತ್ನ ಗೆಯಿಂ | 

ತ, ಜೆ ೭ ...ವಾಚಿಭಾವೆಗೀಬ್ರಕ್ಕಾ.,,ವರಬವಿಯಾಗಿ,, ತಿರ್ದ್ಸ್ಯದೆ...... | 

ಜು. ಟ್ರ Ve ೬. ತ್ರಿಳೋಕಗುರುಃ ಸರ್ವ,,.ಹೆರವಹ್ಹ್ನೆಯಂ,,,ನರುಹಂ.., 

Kj $3 ೯ ...ರಾದ್ಟಾಂಪ್ರವಚ..,ನಿಬಬ್ಬಂ.,, 

ಸ ೧೦ ...ದಶಬಲ, ,,ಬದ್ಬಶಾಕ್ಯಂ,., 

ಮ ೧೧ ,..ಬಧಾತೃ್ರವೇಧನಜಂ,,, ಏರಿಂಚಿನಂ,., 

೧೨ |,,ಹೇದಂ ಚ್ಛಂದಂ ಶೃತಿ,,, ತ್ರ್ರಾಯೆನಿಕುಂ,,, ಪಟ್ಟ್ರಯಂ, ,,ನಿಶದ,,, 

7 ಟೆ ೧೩. ...ತನುಹರಂ ನೀಲಕಂಠೆಂ 8ಿವನೀ, ,, ತ್ರಿನೇತ್ರಂ.,, ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಿಸರ್ವಂ,,, 

ಕ್ರತು,,, 
೧೪ ,.ಸ್ವಾಲ,,, ಟ್ಟಾಂಗದಂಗಿರಿ,,, 

» ೧೫ ,,,ಸಮುಿದೃಜಟಾ,,,,ದನಲಾರ್ಕಸೋಮಾರ್ಕ,3,, ಸಲಿಲಾಂಗಮಕತ್ಯಿ ಮಭೆಂ 

ಗೆಂಯ ॥ 

ji » ೧೬ ...ಕಿಮುವತ್ಸುತೆ,,,ಮೃಡಾಣಿ,,, 

4 3 ೧೩ ,.-ದಂತಂ(ಬು)ಲಂಬೋ!,,, 

ov ...ಗನುರಿಳಸುತಂ...ರ್ತಿ ಕೇಯಸ್ಕೆಂಧೆಂ | 

೧೯ ಕರ್ನ ಮೋಟ,,, ಚರ್ಚೆಯೆನೆ ಭೈರವನಿಗೀನಾಮಮಿವಕ್ಕಿಂ,.. ಮಮಖ್ಯೆಯ ೨2 ೫ 
ರಪ್ಪರೆಣ್ಬರುಂ... ಕೆಯರೂ | 

» ೫ ಇಲಾ ಈ ಪದ್ಯಗಳಿಲ.ಪದ್ಯಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ- 

ಚು ೫: ರು. ಇ ದರ್ಶ ನತದಸಿ,,, ಶಾರ್ಜ್ಜ್ಯ್ಯಂ..,ವಂದುಕರಡೆಂಕೇತು,,, | ೨೧1 

ಜಾ ಇ | ..-ಮೌಯಿಮೆಯಿಂ.,,ತಾಯಿ,,,ನ್ಕಜಕ್ರೀ,.....,.. lo! 

» ೫ ಜೆ .,.ಲಶ್ಯ್ಮಾನಸಿ,,, ರೇವತೀಧರಂ ಹಲಬಲ,..ಬಾಲಂ...... | ೨೩ | 

! ಡಿ, ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಎಂ. ವ್ವ ಮೈಸೂರು ಓರಿಯೆಂಂ ಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಇವರು ಕಳು 

ಹಿಸಿಕೊಟ್ಬ ವನ್ನು ಕೋಶದ ತಾಳಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಶವನ್ನು ಇ ಬೀಳಾಂತರೆವಗಿ 

ಕೊಬ್ಯದೆ. ' ಟೀಕೆಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವ? ಏಂಬಹ್ಹರವಿರಬೇ ಕಂ. 
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೩೯ 

ಳಂ 

Po 

೪-೦ 

ಅರುಣಾನುಜಂ ಸುರೇಂದ)ವಂದ,,, ಸುಪರ್ನ್ನೀ 

| 'ಸ್ವೊಂಸ್ಪುರ್ಗಂ, ಪೆದನೆನಾಕ. .ತೆದುದ್ದವನಿರ್ಜ ರರ್ದ್ದಿ ವೌಕರ್ದ್ದೆ ವರೂ! ov! 

.ಮರ್ತ್ಯಂ ಸ್ಪುಸ್ನ. ..ಲೇಖನಸು, ಮು, ,,ನೆಗೀ ರ್ವಾಣಸ್ಸುರಮೃ್ಭತಾ ಶಕ್ಕ Na ತು 

ಈ ..ಯಾನಕ್ಕ್ ಪುದು 
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NE ೂ ೂೊಾಮೊ 
pe ಅಡ 

,. ರಾಸಿತನಯೆಸಿಕಿದನು. ,, 
..ಮೆನಸಿಜ ನನಂಗ ಜನನ ನ್ಯಜಂಮಕರ,,,,,, | ಎ೫ೆ॥| 

.*ಸ್ಟುರತನಂದರ್ಪ ಕಂ. -ಸೂರ್ಪ್ಪ, ,,,ಶ್ರಂಗಾರ,,,,,ಯೋಧಿಕಾವಂಂ ಸುರಭಿ 
ಶರಂ ರತಿ,.,,,, I sal 

99 ೨969 ೪99 9 ಆ 

ಭ್ರ 

ಬು ore 
ದೇವರು | ಎ೯ ॥ 

.ಸನರದ್ದಿಶರೆನೆದೈೆತಶುಕ... Rn; ಶ್ಚರು | aol 

_ಶುನಾಶೀರಂ,, ನಾಟ... .. ಬಿ ಸೋಜ, .. ನಿಂದರ್ರಿಂಜಿಯ್ಲು .,ನೀರದರೆದಂ 

ವ್ರಿಶಂ,,, 

...ರರಭುಫ್ತದಿವೇಶಂ ವ್ರಿತ್ರ.., ಬಿಲಾಸುರ,,, 

..ನೆಗಳ್ಳಿಂ...ಮಾತಳಿ...... 

,..ಹೆನೆಂ ಸುಮೇರು,,, ನಂದನಂ ವಾಹಮುದು, ,, ದಿನ್ಯತುರಂಗಂ ॥ ೩೪॥ 

ಐರಾವತಮಬಭ್ರೆ ಸ ವತಮಂಭೃನುಃನಿಯಂ, ,, ಸ್ರಾರವಿತಾನಂ ಸುಧರ್ಮೆ 

ಅಮೆರಾಸಕ್ಸಿನಂ ॥ ೩ 

.. ಶತವಾರಂ... ಶಂ।!ಬಹೆನಿಪುದಣಯಸಗೆ ತಾನೇ!ಸವಾಚಿ ರುಚಿರೋಹಿತೂ! ೩೬! 

...ಕ್ರುಶಾನುಮಗ್ಗಿ... ವ್ಯಾಸನಂ,,,ಯೋನಿಯವಲಂ 

ಹ್ ನಾಲಗೆಯಖುಲು ಹುವಲಾತ ಐದುತನ್ಮೂಖ್ಯಿ! ಜ್ಬಾಲೆಗಳುವುಳ್ಳಪೆನಿಕಂಂ | 

೨೨96 

ಜಾಲಿಕಣಂ೦ ,.,.,.. 

ಯೆಮಮರ್ಕ್......... 

ಎ. ಕವುಣಪನೈ: ರಂತಿ,,,ಧಾನಂ,, ..ದಾಚರೆಂದುಸದೃಕಾಂಗಳ್ಳಿ,,,, ಪರಿಯಾ 

ಯಂಗಳು | Yo 

.1..ಸ್ಹೂಸನಂ... ವಾತವನಿಲನಸ....., | Vol 

ಬೌತಿಕದೆಕಿಹನಂತ.,.,... ವಾಲ್ಯೆ...ಲಯೆನಿಕುಂ 1೪೩॥ 

ಕಂ ಖಿಸರಿಂದಂ | YR 

ನಿದ ಳ೪ ನೆಯ ಪದ್ದವಾಗಿಬೆ 

॥|ತ್ರಿವಿಧಿ॥,.....ಪ್ರಬಿಚಿ,, ಟಃ ನಂ ಚತುಸ್ಕಕ್ಕ ಪರಿನಿಧಿಯೆನಿಕುಂ 1 ೪೬॥ 

ಹರಿದಾವಾಗಾ ಬ ೃತ" ಶಾಖೆ ವು ,ರಾವತಂ,, .ಹುದ್ದಿಪಪತಿ 

ಭಕ್ರಲ್ಲಪ್ರಣಂಸುಪ್ರ..,... | ೪೩ | 
Boss ವತಿಗ,,.ದಿಗಿಸರಥ್ಷಣ ನಿರುತರೂ ! Wy ॥ 

ಈ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಮೇನಕಿ,,..,. ನೊರೂನಿ,,.ಯೆಂದಪ್ಪ,,, ಕೆಯರು,..ಳ್ಫೆರು 1} yy 4 

.,ದಸ್ರಾಖ್ಯದೇವರ ಸ ತ್ವಬ್ಚ 1 xo 1 

1 ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾವೃತ್ತಿ ಇದೆ 



952 

೨) 

9) 

33 

8) 

ಪರಿಕಿನ್ಮಂ ತ್ 

೫೪ ,,.ದಿಶಾಚಗಂಧ,,... ಪ್ರಕರರ್ದ್ರೌಶಾಚರೆ. ..ಹಪರೆಯಿಂದೆದೇವ,.,ರೂ | ೫೧ 1 

೫೫ ,,,...ಮಮರೆರ್ಗುಣ್ಕಾ!.,,,ದೈಪ್ಕೈವಿಧಿ.....,.,! ॥ Ro | 
X೬ ಮೆಹೀಂದ್ರಂ Be ಗಂದೆ ಜಾಹ್ನವಿಯೆನಿಕುಂ H xa | 

೫೩ ..,ವಿಹಾಸಂ,,.ಮಾರ್ಗಮಕ್ಸ್ಕುಂ ವ್ಯೋಮಂ IY | 

೫೪ ,,,ನಕುನ,,, ಪಸಾದಾಮನೀಶಮಭ್ರಂ......., } x1 
೫೯ ವುದ್ಯ,,.ತಟಿರಚಿರ,.,.,..ಹ್ರಾದಿಗಳು 1 xe 
ಓ೦ ಕುನೆನಂಹತಿಕಾದಿಂಬಿನಿ,,ಪಲಂಗಳು 'ಘುನನಿರ್ಣೋ ಮಂಸ್ತೃನತಂ 

ಕು:ನಸಂಜಾತಾ,,,, 

೬೧ ಪೋರಂತೆ...ರನಾದ್ದ., ವಾತಸ್ತ್ರ ವಾರಿಸಿಕರಮೆನಿಕ್ಕ್ಟುಂ | xv ॥ 

೬ 0 ಹವ, ದುವಗ್ರಹಂಸಿಡಿಲ್ಬಂದೆೇಅಪುದು ವಿಸ್ಫೂ ಹ್ i RF 

೬೩ ...ತಮಿಶ್ರ....... ಬಿಹಲತಮುಂ ತೆಮಸ್ತಮಂತೂನದಂಧತಮಸಮೆನಿಕ್ಕ್ಯೂಂ॥೬೦ I 

೬೪ .,,ಮಾರ್ತಾಂ,,.ಪೂಶಂ....... ವವ್ಟೂಂತಂ.,,ಭಗಂಭಾಸ್ಕರ್ಮ,, 

ರ್ಯಮಂಭೋ..,ಬದ್ಧ್ದ..ನರ್ಕದ್ದಿಮಣ್ಮಿ,,,,, | él 

೬೫ ...ರುದ್ದಿಂ.. ಮರಿಚಿ ರೋಚಿ ಶೋಚಿ,, ಕರಮಂಸ್ರ ಗ್ರುಣಿಗೋಗಭಸ್ಸಿ, 

೬೬ ., ತೀಠ್ಷ್ಣತಿಗ್ನು, ., ಶುವೆಂದದಜೂಗಹಿಮ್ನು ,, ವೇಶ... | ೬೩ ॥ 

೬೬.  1್ಗಡ್ಲೇ (110 ಕಲಾನಿಧಿ, ತಾರಾಧಿಶ್ದಂ 1 ೬೪ ॥ 

ev Oy 

೬೯ ್ಸ ಕಳೆಂಕಮಭಿಜ್ಞ್ಯಾ....ಲಫ್ಲಸ್ಟ್ಯಾ.... ಕುಜಪದೆ್ನ, | ೬X 

೭೦ ....ಯಮಂಂಡೆಲವೆಂಬವ,,,ವರ್ಧದಳ,, ಸಕಲಮದು,, ಪೆಸರಕನ್ಯಿಂ ॥ ೬೬॥ 
ಇರ. ಸಪುರ ಣಗ್ರಹಣವಂಂಪನೈವಂ,, ತ್ಸ್ನಾವ್ಯಪದೇಶಂಗಳು,,,ಯಂ 14೬೭1 

೬.೦0 ...ತಾಂಗಂನಂಗಾರಕಂ ಬುಧಂ ಭೌಮಾಂಸೋ.. ಬುಧಜ್ಞಿಂಪ್ರತೀತಿಯೆನ್ನೆ 
ಯಸು”ಮ್ಯಂ | 

೭೩ ಆಂಗಿರನಮರೇಜ್ಯಂ.., ಗಿಬ್ಬಿತಿ ಸು | ೬೯ | 

೩೪ ..ಜಗುರುಕವಿನಿತಂಭೈಂಗುತನೂ ಮುಸನಸಂ...,. ಭೃಗುಪುತ್ರಂ,.., 

ಶೋ ಣಂ ಕ್ರೊಡೆಂ leo 

DE: ಚ [ಚ ಭುಜಂಗಂ ಸ್ಟುರ್ಬ್ಬ್ಸ...ನುಂತದು,., ಮಮದುಸಿಬಿಯಕ್ಕುಂ 1 ೭೧! 
೭೬ ....ಸಿಖಂಡಿ....ತ್ರಿದಶರೆಬಣ್ಬರುವಿನ.... ಪುಳೆಹಮರಿ....ದಕಿಷ್ಯಾಂಗಿ್ದ, 

ಸ್ಮ್ಯೃಪುಳೆಹ ಕ್ರತುಗಳೂ | 
೭೭ ....ಚರಿತ್ರವತಿ...ಧತಿಸತಿವಕಿ. ನಂಗನೆಮೈತ್ರಾ!....ಧ್ಲಿವರೆ....ಮುಂದ್ರಿ 

ಳಿ 12೩. 

ev ರುಘ್ರಂವುುದಂ, ....ತಾರೆಗೈೈ,,, ಬಂಧಿಪ್ಕ್ಯಂ 1.,..ಣಿಗಳಿಗೆವೆಂದಿಂದುಪ್ಮ,, 

ಗುಂತ,..ಳಂಂ॥ 12೪ ॥ 

x ಸ್ಪಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಾ ಗಳಕರಂಕಂಗಳಿ್ ಅಂತ್ಯ ಪದದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ 



ಪರಿಕಿನ್ಮೆಂ ಎಂ 868 
ತ ಭಾವಾ ದ್, ಧಾರ ನಾ ಪಾರಾ ಸಾಜಾ ನ ಹ ನ ನಾವಾ ಕಾಸ ರ ಟೆ 

ಅವಿ. ಸ್ಟ. ೩೯ ...ರ್ದಜ್ಟಿನಿಗಳಶ್ಚಯು,.... .ದಳಿಶೊಳಾದೊರೆಗೆ.,. 
ii 34. WO ...ರ್ಯಮಾಗ್ರ.......ಪೆಸತ್ತದಗ್ರದೆಸಸ್ಸಿತಿತಂ ಜ್ 

» ೫ ಳಂ ೬.ಯೆರಡೆಂಂ ಭಾದ್ರಪರ್ಶ್ಸಂತರಂಗಳೊಳು,,,, ಕುಂಸಂಜಾತರ,., 

ಧನಿಷ್ಠೆಗೆ ತದಪರಲ್ಲಿ... 

ಇತಿ ಸ್ಪುರ್ಗವರ್ಗಂ(8) ಪಂಚಗುರುಭ್ಯೋನವಂಃ. 

ಅ, ಹಾ. ೧ ,,.ಶೇವಖವಂದಕ್ಕುಂ,,, ರಾತ್ರಿದಿನಸಮಾಗಿರೆ,,, ಗುಂವಿಮುವಂದಾ 

ದಾಖ್ಯೆಗಳೊಳೂ 1೧! 

ಇ. |] ಏ ಪದಿ, ನಿಮೇನೆಂದಿನಂ!,,.ತಾದಂ! ದದುತಾಂಕಲೆಕಲೆಮೂ,,,,.. 1 ೨1 

i ೩ ಅವನೆರ...ಡೆುಂಕೊಂಡೆಡೆ |.,.ರಿಸುವ,,.ರ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂಂಮ | 

ತೃವುತಾಂ ಮೂನತ್ತಾಡಿಡೆ | ದಿನಸೆಂ ವರ್ತಿಸುಗುಗಳು....., 1೩॥ 

ಆ ಜ್ಯ ತ ಲ್ೆ ಪರಲ್ಪೃತ್ಕ್ಯೂಹಂ॥..ತಾ8ಕಾಲ್ಯ್ಯಂ-ವುಸತ್ಸಮಯಂ, ,, ಮದೆಗೋ, ,, ॥ 

a ೫ ..ವಾಸರೇಕಿಸರ್ವರೆ, .ನಿಕಿ .ಯಿರುಳುರಾತ್ರಿ. .ಯಾಮಿಯಾಮಮೆನಿಕ್ಕೂಂಗ॥ 

ಜ್ ಬ ೬ ...ಯೊಳೆಂಮರ್ದ್ರ್ಯ ರಾತ್ರಸುಣ,,,ನಿಸಿದ್ದಂ॥ ..ಮೈಂಸ್ಕೈಂ,,,ಗಳು 1೬1 

: 2 ...ಸ್ತಿತಿಯೊ,,,ನೈದಕ್ಯುಂಪತಿ,, ಸಥಿ,,, 

ಜಾ ಖೇ Vs ...ಸಿವ್ಟ್ರಮಮಾವಾಸ್ಯೆ...ದೃಪ್ಟೆಂಸಿನಿವಾಲಿನಿ,,, ಖೈವುದ್ದು,, IY 

ತ ೯ ,..ಪುಂಣವಿನಿಯನಿತಾನುಂ...ಬಿಂಜಓಿಂ..,ರ್ನ್ನ ಮಾಸಿಸಿಯೆನಿಕ್ಕುಂ | #0 

» » ೧೦ .,.ತ್ತುಂದಿವರಾತ್ರಂ ತೀವಿದದದು..,ರುತುಖಿಂ,,, ಕಲಾ,,,ಬರು | ೧೦ | 

೫ ೫ ೧೧ ಈ... 
» ೫ ೧೨ ಅಕ್ಕರ॥ ಕ್ರಮದಿನೊಂದಿ.,,,,ಸಂ! ನಭಸ್ಯಾಖ್ಯಂ,,,,ಎಂಶ,,,.ಸಹಸ್ಯಹನ್ಯಂಗ 

ಛುಂ., .ಸ್ವ್ಯವರಮೆಂಂದಿವಿನಿತುಂ ನಾಮಂಗಳಿಂದಂವಸಂತ.,,,,ಬ್ನರತ್ಸಮಂ 

ಹೇ,..ರಮೆಂದಿವಿತುಂ ತಾವಕಳ್ಟಿ. ರುತುಗಳೂಜ೨ಂ | ೧೧ ॥ 

i ಇಡಿರಿ ...ಖ್ಯಿಂತರಂ..,ಗ್ರೀವ್ವಾಂವ,,, ವರ್ತಿ ರುತು,,. ಬ್ರಾವೃಕ್ಥಿ₹ ರ್ಮ. ,. | ೧-01 

» » ೧೪ ..,ಸಮಾಸಂವ್ಚ, ವುಬರಿಸಂಗಳ್..,ಪಿತರಂಡಿವಸಂದಿವಸಮೊಂದುದೈವೀ..!೧ಜ್ಯ 
J ae 1.3 ...ಬಿರಿಸಂಗಳು. ,, ಕೈಯಿಂ. ,, ತ್ಛರಿಮಿತ ಸಹಸ್ರವುಿಂಂ ಯಂಗ | ಪರಿಕ.,, ಕರ್ಕಿ 

ಮಾಗಮಜ್ಜ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂ | ೧೪॥ 

» 2೫ ೧೫. ,,..ಫವೂಂದ ಸಂಧಿಸಿ ನಿಲೆ,,, ದೆಪೊಲಂ ಮೆಂದಿಉಂ,,, 

» ೫» ಇ೬ ..ಸಮೆಯೆಂ ಶಮನಂ ಸುಪ್ರಿ,,, ಮಂತ್ಯ,, ಸೃತಿಸರ್ಗಾಸ್ಯಃ,,, ಳೆಯ. , ಬುದು 

ಸಂವರ್ತ್ಸಂ | 

೫» ೫ ೪ ವುತ್ತರ,.,.ಕ್ರಿಯಮತ್ಛತಿಯೊ,,, ಕಾಲಯುಗಪತ್ 1೧೭ ॥ 

ಇತಿ ಕ್ರಾಲವರ್ಗಂ(8) 

ಕ ಸೊನ್ನೆ ಸ್ಪವ್ಚವಾಗಿದೆ. ರ. ಇಲ್ಲ *ಪ್ಯ 
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ಪರಿಕಿಬೈಂ ಎ 
ಅ 

pO 

.«.ಭೆವೆಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನ್ಮನಹಾ | ಹವನೆಂ ಸಂಸರಣಮೆಂಬು ಸೆಂಪಾರಂ Hoi 

,..ಮೆನೆಪದುಗುಂ,,,.ತ್ರಸವೆನಿಕುಂ॥,,.ರ್ಭೂತಂ,..... 108 

,.ಸೂತಿ ತುಲ್ಯಾರ್ಥ್ಹಮಿವಿಂ,,,ಜ್ಛಿ 

.ಹಣಿನಿವಹಾದ ವಮೆಲ್ಲ.... ಶೇಖವಪ್ಪುವಿನಂ ಸಮಾನವದ್ದಿ ಜಂಗಳ್ಳುಂ # 
ಬ್ರಿ ಭಿ 

ಎ.ಖ್ಕಾತವಡ..,...... 

ಸಿದ್ರಂ ವಿವರಶ್ಚು,, ,.ಗರ್ತವಿಪೇಕಾ,, ,ಳೆಠ್ಬು, 

ವುರಗಂ.,.ಭೆಜಂ(ಗಂ)? ದಂದಶೂಕಂ ಬ] ಧರ ನಕಿ ಶ್ರುತಿಕಾದ್ರ ಮೇಯೆ 

ನಹಿಕಾಗಂವ್ಯಾಳನಾ,., ದಾ ಶಂಹೆರಿಗೂಢ... ಜಿಹ್ನೆಯಂ ॥ 

,ವಿವೆನಂದಂ, ಪೂಸಿ, .ಭೋಗಂ॥ ಗಳ ನೆಂಜುವಿಷಗರಮೆರೆನಿರ್ಮೊ ಕಂಸ್ಸಬ 

ಗೋನಸನ ಜಗನೆನೆಶಯುತಾ,,,, ಬಲಪಕ್ಯಾ,,..ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಿಪ.ವಿದ್ಯ್ಯಾ 

en 

ಕನಕ್ನಿಂ ಬಪುಣಂ ॥೯॥ 

ದೋರದ,,,ಶಾಲ್ಕಿ ಕೇಯತೀಶ್ವ್ವಾಖ್ಯಂಸು |, AA 1೧೦ ॥ 

ನಿರಾಯುಂ ಶ್ವಭ್ರದುಗ್ಬ ತಿ.. ಗ ನ್ರೀತನವಂ |...ರ್ತೀ,..ಯೌಸಾರಂ | ೧೧ 1 

ಸ ವನಂಯಸಸ್ಯರಮಶುಭಂ ಪ) ತ ಮಲಂ ಸ I 

...ವ್ಯದೆ.. ಏನಂ ಸುಕಮರ್ಮಂ,,,..,ಸ9ದಿವಿಧಾನಂ,.,, 

ಪುಪ.. . ರ್ಯುಪಾಸ್ತಿ, ..ಸುಶ್ರೂವಾ ಖ್ಯ | ವುಪ,,..ರ್ಯೆ ಹಾಭಿಧಾ,,, | ೧೪ i 

...ಪ್ರತಿತ್ಸ ೦ದಂ, ..ಗಳು,,,ಯೆಂಬಿವುಸಮಾನೆವಾಚಿಗಳಕ್ಪಂ | ೧೫ 4 

ದೇನಪ್ರತಿಗಳ ರ್ಚಾವಚನಮಛ.. .ಮುಮಯತಾನೆನಿಕ್ಕುಂ Il ೧೬ ॥ 

ಪುಹಂತರ್ಕರಿ!,,, ಭಾವವಿಪತರಜಿಂತುಬ್ರೋಹಮಧರ್ಮಂ,.. 

ಕಲ್ಪ ..ತತ್ಪ್ಪಾನುಚಿಂತನಂ ಗಾ | oY | 

,,.ಮೊಯಂ ಸಲೆ ನಿರ್ವಾಣಂ Il oF | 

ಈ ತ್ರಿಪದಿಯ್ಲೊ 

ಇತಿ ಸಂಸರ ವ ವರ್ಗಂ($) 

.. ಪಾತಂವಾರಿಕಾನುಲವರ್ನ್ನ್ವಂ ಭುವನಂ ಕುನರ.,,,ಜಲಮರ್ನರರ್ನ್ವಿಸ.,., 

ಸರಂಪ ಪರಿಯಾದಿವಾಗ್ದಿದರೂ lot 

...ದ್ರವರ್ನ್ನವಂ ಜಳ, ..ನ್ನೈಗಸ ಸರಣಿಯಕೂಬಂ೨ರ,,,... 1 of 

,,..ರೆಂಗಂ ವಳಿಯೆಂಬಿಮೂವಿರ್ತ. ..ತೈಳಿಕೆ... 

ಎತ್ತು ವಳೆಯೆವೆನಿಕುಂ...ಡುಪಕಂಟ, .. ಫುನರಸಫೇನಂಡಿಡಿರ... 

ಎ. ರುಮಿಂಮನಿಮಿಬಂ,. ,ವಿಸಾನಸರ್ತ್ನೃ ದ್ಯೇದ, 1... ವತಿವಿಳಿಂಗಿಗಿಳಗಿಳಾದಿ 

ಪೃಥುಲೋಮಂಗಳು 1x 

ಯೆಳೆವಿಂಂಗಳು ವಿಸಾನಂಚಿಳಿಚಿಮಾ, ,, ನಾಳ್ಗುಂಚುಳಿಕೆ,,, ಶುಂಶು.,,ಸಲು, 



ಅವಿ. 

೨೨ 

3» 

33 

33 

೨೨ 

8) ೨೨ 

ಖಡಿ 

೧ 

ಇ 
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..ಖಿರಿಗೆತಪಂ,,,ಮೆಂಬು,,,ಯವದುದೂಲಿಯೆನಿಕುಂ Wey 

..ದರ್ದ್ವದುಮಂಡೊಕಿಕೆ ಜಿಗುಳೆಕಂಡೊ., ,ದುಪಿಂಚುಳುಪಂ ¥v ॥ೈ 

..ಬಾಸುಕ್ತಿಸಂ,,, ವಿದ್ಯಮಂ,,. ಕ್ತಾನಾಂಮ್್,,, ಹ್ರಂಲ್ಯ್ಯ ಕಂ, ,, WF 

...ಪ್ರವಣವೆನಿ,,,ಗೆ ಅರಿತ್ರಂ | ೨9099 

ಹ್ರಾದಿನಿತರಂ,.. ನಿತೂಲಲಿತಿ ॥ ದ್ಹಿದ,,,ಖ್ಯಂ,,, ಬಿದಗಾಡೆ,,, ಜಡಾ | cal 

..ಮರ್ಕ್ತ್ತಾವ., ಹರಿಯು ಕ್ಕು, .ತುರ,,, ಪ್ಲವವಯಡುಬಾಶ್ಯಂ, , 

ಘಾತಂಪ್ರ ದ್ಧಿ... ಭು ನಾತುಂ.. ಮುಬಾರನಿ,, ನವ; ॥ ೧೩ ॥ 

ಬಿರದುಪುದ ಕಪ್ಪ ಟ್,,,ಲಾಹ್ಟು.., 

ರಾಂ ಟಟ ವಕ ಸಂಕೋಡಿ ದರದುಬಿಲಗ, 

,.ಹಾಳಮಾವೂಸಂ,,,ಸಮುದ,,,ದ್ದಳನವಂ ಸುಟಿಯಂತ್ರಾ)ಾಹ್ಹೇಯಂ | ೧೭ ॥ 

ಹ ಕಂ ಕ ಇ ಸುಬಚೆದಂ ॥ ಸೈವಾಲಂ,,, 

ಲಿಕೆಸೈೆ,,,ಯಕ್ಪುಂ lI ov 1 

ಟಾ ಕಟ್ಟು ಟ್ | ೧೯॥ 

.-.ಶ್ಕ್ಯಾದ......... 5 ಳು ॥ ೦೦ | 

.., ನಾಳೆಂದರಿದಂ,, ಕತತ .ಟಕಂ,,,ನ್ನಿಕೆಯಂ | ೧॥ 

ಕ ತೆ ಲಮಿಂಬುದದಭಿಂನಾತ್ಮ ೯ಮಸಿಮದು.,,,,,೮.,,,ರವ ಹೆಂಂಬುದು.,,, 

ಮದಲ್ಲಿ,.. | ೨-೦! 

ಸಮನಿಸಿಗೆ.., ಕಾ ವೃಮೆದುಕ್ಷ್ನ್ಟಾರಂ।... ಬಿಸಿಜಿನಿ,,,ದಿನಿಯೆನಿಕುಂ 

ತದಿನಂ ಹತಿಮುಂಡೆಂ ॥ ೨೩ | 

ಇತಿ ಜಳಾದಿವರ್ಗಂ(8) 

...ಯವನಿಹ್ರ್ರಾಥ್ಜಿ..,ಸುಧೆವಧರೆ..,,,, ಏಶ್ವಂಭೆಗೆ.... ಹಾ... ಗೋತ್ರ... 1 ೧॥ 

ವಎಂರಣಂಮುತಾ ಿಖ್ಯೆಸಪ್ಪ ವ್ಯತಿ ತಿ ಕಸಾ ರಸಮದೂಶಂ,,, |೨| 

,. ಶತತಂ., ಪ್ರವಾಹಾಜೀವಿನದ , ,ತೆದಿದುರ್ವೀ 1೩!। 

ಯೆರೆವಳ್ಳು, ಕತ ..ಭೂಮಮು ಕಂ, ಚ ಡುಭೊಮಮಳ್ಕುಂ 

ಸತತಂ 1೪॥ 

ಜಲ, .. ಖಲಸ್ಭೃಲಂ ಶಶರ್ಕಲಿಲಂ,.,, 12೫8 

..ವೈಹೆಶಯಂ ತೈೈನೀಲಂ ಕೋವಿದ್ರನಿಣಮವುವಿಖಾನಂ ತತ್ಯ್ಕಾಲಿ ವ್ರೀಹಿ 

ಮಹಾಧಾ,,, ತಕ್ಷೇತ್ರಂ Wel 

..ಮೆನಿದ್ಬಿಳೆ ಪಶುವ್ಯ.,,ನದಲಂ,,,ಭ್ರುಶಶಾಖ ಪ್ರಭವಂ ,,ತಾನಕ್ಕ್ಯಂ! ೬ 1 

ಇತಿ ಭೂವರ್ಗಂ() 
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ಅ, ಕಾಲಾ. ೧ ,,,ಹಿಬರ್ಲಿ,,,.ರಹದ್ರಿಶೈಲಮಸಲಂ ಧರಾಭೃತಂ.., ಶ್ಯಾನಂ 

si » 0 ...ಸಿೌನುತದಿಂ,,,ಬವುಂತೋಏಾಂತಂ !..,,ವೆನೆಮದು ಮತ್ಯ್ಯಕಾ ಸಮಾಹ್ವಯ 

ಮಕ್ಸಿಂ ॥ ॥ 
3 » ಹಿ ...ಕುಹರಮಂಗನಿಕುಂಜಂ...ಪರಿಯಂತಂ ..ಪ್ರರಿಸ್ರವ, ,, ನಿರ್ಜ್ವ ರಂ.,. 1 ೩॥ 

೨9 » ೪. ...ಪಾಣಗಾಾ...ಶ್ವಸದೃಶಾಕ್ಕಮೆಕ್ಸು...... 1೪॥ 

ಇತಿ ಶೈಲವಗ್ಗ8...ಪಂಚಗು ರುಭ್ಯ್ಛೋ ನಮಃ. 

ಚ » ೫. ಸೌರಸವಂ...ರಸಮಯ..,ರ್ಬೊನು,,, ಜಂದದುಸಾರಶ್ಚ,, ಸ್ಸಿಲಾ,,, ॥೧॥ 
ಭ್ಯ ಸ ೬ ...ಕಾರ್ತ್ಸೃಸ್ಟುರ,.. 11 

ಜ್ಯ sk ಪ ...ಮಿನ್ನೊರಂತಾಂ..,ಗಾಂಗೆಶಬ್ಬತತಿ,,, 

» ೫ *. ಧೌತಾಖ್ಯಂತಾದ್ಯಂ.,,ರೀತಿಕೆಯ ಕೂಟಂ ಖ್ಯಾತಾಖ್ಯಂವ್ರಿತ್ತ 
ಸರ್ತ ಕವಂಂಂ !೪॥ 

ಜ್ತ ಚ ೯ :-- ಪ್ಯ್ರೈಮದಭ್ಯೂ... ಕಾಸ್ಯ್ಯಕ್ಕ,,, ಸಲ್ಪ Hx 

» ೫ ೧೦ ಮದಸ್ಥ..ಣಾಸ್ವೆಂ,,.ಪದರಾಗ,,,ವಾಲುಜಂ,., | ಓ! 
೫ ೧೧ ...ಪ್ಯಂಮುತವು... ಬಂದದೆನಿಕಂಂ... ಮುದಲ್ಲದುಮೆಲ್ಲ ಮೆ ಕುಪ್ಯಂ ತಾನೆ...... 

ಸ » ೧೨ .,.ರಿಕ್ಕ...ಮೇಕಾ.,,ಗಳುಕಿವನಿಧಿಗಳು ಸವಿಕಹಿ... 

ಇತಿ ಕಾಳಾಯಸಾದಿ ಧಾತುವರ್ಗಂ(8) 

ಅ, ವನ, ೧ಣ ...ದೈಮಂ ದೃಶಾಲಮೆಂಗಂ. ,. Hol 

eS ಎ ಹಲ,..... ನಿಪ್ಬಲ,.. ಚಯಪ್ರ... oll 

si ಶ್ರ ೩. ...ಹಲವಾಕುವಷ್ಪು,,,ಹಿಖಾ,,,ವಿದುದಾಖ್ಯಂಗಳೆ,,, 1೩! 

3 ಲಳ ,,,ನಾಮೆಂವಳಿನಾಸಂ...ತನುಜಾ,,,ತೊನರುಂಸುಂದ ಕಾರಕಂಗಳು 

ಮೆನಿಕುಂ |೪| 

ಜು. ak ೫ ತ್ರೃದನಂ,.,ತ್ಸೆದಂ,,,ಸಮಂತೇ ಕಾರ್ಥಂ.,,,ದೊದವಿದ.., | RN 

ಜಾ ಓ. ..,ವಲ್ಯನಾ,,, ತಾಂ ಪೊಳೆಲು 1&1 

ಸ [| ೭ ,..ಕೋಟಸಿಖರೆಂ,,,ಪರಂಕರಂ,,.ದೃವಶ್ವುಂಕಾಖಂ ಕೊರಡುಮದಲ್ 

ಸಂಭೆನಚಯವಪುಂ ತವಕುಂಕಾಷ್ಕೇ. ,.ಚಿನಿಚಯಂ. 

» 2೫2 ೪ ,,,ಲವಪೆವಲ್ಲಿವೀರುಪ್ಪ್ಪೃತಾನಿನೀ,,,ಮುಳೆಪಂಕೆದಂಬೆಯಂತದುವ್ರಿತಂ ॥1%-॥ 

i. ಇ ೯ ...ಸಲಾಟುತಾಅಂದಪನಸು... ಪೊನದಳಿ,,,, ಸಾರಂ IF 

ಟು ಕು ೧೦ ..ದ್ದಿಕಾಶವಂಯಜ್ರಂಭಿತಂಥ್ಚಿತಂ,,, ಕೋಶಂ 1 ,,,ಹಸಿತಂ ದಳಿ,,, ತ 

ವಿದ್ರಮೆನಿಕ್ಸುಂ | ೧0 ॥ 

3 ಜು ೧೧ ...ಪ್ರಸದಾಖ್ಗ ೦ ಪುಬ್ಯಮೆ,.,ಸನರಮಲ್ತೈ,,,,,, | ೧೧॥ಟ 

9 ೫ OP ...ರಮುಣಿಹೇತು.,, ಐಾನಕ್ಛೃತ,,, ವಿಲುತಾಳಿಮಾಲಿಕಾ,,, 1೧ಎ ॥1ೈ 

» ೫ ೧೩ ...ಪ್ರಮದಾವನದೊಡನೆ,,, ಕೂಡಿನ್ಫಪಲೆ ನಿಪ್ಪವನಂ!,,,ವವನಂಗಳಂ 
ತವುದ್ಯಾನವನಂ 

» ೫ ಗಿ ವೂರಿಂ...ಯ್ಯೊಳಾಗಿ...ನಿಂಬಿಫ್ಲೀರೋದ್ಯದ್ಭಮ.... 1೧೪1 

ಇತಿ ವನವರ್ಗಂ(8) 
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...ಪಹ್ನ ಸಮಾ್ರಂ,,,ಮಿಂ ಮತ್ತಂ ದರಣ್ಯಾನಿಮೆ,,,ರ್ಚಿ Hoy 

ಇತಿ ವನವರ್ಗಂ(8) 

ಕಾಂಹ್ಹೂಯಂ, .. ಪಾದರಿ ಬಾಟಲಿಬಾಟಲಾಖ್ಯೆ, ..ವಿಹೋತ್ಪೆ ಲಂ,,. 

ಕಾಖ್ಯೆಪೆಸರೊೊಳ್ಳಿ ವನ್ನಿಕಾ ಪ್ಹರ್ಯ ೦,  ಮೆನಿಕ್ಟುಂಅಸನ್ಮಾ, ..ತ್ಸೈದ 

ದೃಮಮೇಶಳೆಲೆಯೆಂದಹಂದು, | -ಂ| 

ಸು .ಲಿಯ ಕಪ್ಬಂ ಬಸ ನುರಿಪರ್ಕಟಿ, ..ಪುರಿಬ್ಚೈಸಂಖಿ,,,ಮುಕರಕಂ | ೩ ॥ 

..ಮ್ರಾತಂತಪೀತನಂರಾಜಾಂದನನುಕ್ಗುಂಪಿಮಾಲ... 1೪॥ಟ 

ಚಲದಲ, ,,ಪಿಲಾಶಕಿಂಶುಕಾ ಖ್ಳಂ, ..ಮುಂಮೆನಿಕುಂ! ಫಳಿನಿಶ್ಯಾಮ 

ಪ್ರಿಯಂ ನಾಮಂಂನೆಳಲಂ 1 ೫॥ 

. ಸರಮಂದು,.,, ಜಕವಂಸನಂ,,, ರ್ನ ಮೆಜೂಗಾಡೆಪುಪ್ಸಂ 1 «1 

ಬಾರಾವ,,,ಕುಚಕಂ...ತಾವಿವರಣಂಕದಳೆ,,,ಬೈಮಂಂ... lal 

ಆಕೆ...ನಾರಂಗಜಕೇಸರಂಲಿವಂಗಂ.,, Hv i 

ಐಂಬ,., ಪರೂಶಕಾ,., ಶೋ ಕೋಬಂ,,.ನೇಜಲು,., | ೯॥ 

ಸೆಳ್ಳುಂಸ್ಲೇಪ್ಟಾ, ,.ಹಪೀಲುಸಿನಂ.. .ದಹ್ಟೊೋಲಲೋಧ್ರಂ ಬಿಲ್ನುಂ, ..ಲನೆನೆ 

ತಾಪಿತ್ಸಂ | ೧೦ | 

..ಫಲ್ಲ...ಮಾಲಮಕು,,.ಧೂಕಮದು ಗುಡಪುವೈಂ | ೧೧ ॥ 

ವೀರಂ ತರುವೆಲ್ಲತರುಕಿಗು,,, ಕಂ। ತಮಾಲಂ,,,ರಗ್ದುಧಕಂ | ol 

ವಿಕತಂಭಂಂಡಿಕರಿಶಂ,,, ಕಂಬಕಿಭಲ,,,,ರುಪೂಕ,,,, | ೧೩ ॥ 

ಕೋಳೆಂಮುದನೆಂ, ,.ಯಾಖ್ಯಂಬಿಲ್ದಂ.., ಕಕ್ಕಂದು,,, ಕುವಲೀನಾಮಂ | ೧೪ ॥ 

ಭೀತಕಿಂವ ಹೈಮವತಿ ಹರೀತಕಿ ಏಜಯಾಖ್ಯಪಶಠ್ಯ,..ಯೆಭಾತ್ರಿತರು 

ತಾನಾಲಕಿವಿಭೀತಕವಂಕ್ಷಂ,,, Il ax 

,.ಸಿತಫಜೂಯಂತೆದುಖದಿರಂ..ರಿಮೆದ..ದಿರಂಮರಿ,,.ದುತಿಶಂ ನೇಮಿ, «೬ 

ENE ಶೈಂಗಿ.. ಎರೆನೆದುಶಾಖಂ., ಮೆನೆಸಿಸಿವರೆಂದವಂಪು,,.ಹ್ಹೇಯ ॥೧೭॥ 

ತಾಪಸತರುತಾನಿಂಗುಳಮಿಬ್ಬಿ ಡೆ ಭಿಂಪುವಾಖ್ಯಂತಾಂ 1 ,,, ಗಂತಾನೆಗಳು 

ಬುಜಂಮೂಂಗಲ್ಯಂ, .. ದೃವ... | ೧೪ || 

«**ಪೆಂಸಂ,,,ಮಮ್ಟೈರಂ,,.ಬದಿರವ AR ಹಮೆನಿಕಂಂ | oF i 

,.ಸೆನಾಳಿಕೇರಂ,,.ಮೆಂದಿಉ.,..ಗಳೊಳು. .. | oo 

ಶ್ಹುಮಾರರಗಿರಿ ಚ್ ॥ ಎ೧0 

ಪ್ರಪುಂನಾಬಮದೆಳೆದಜಿಂಕನಿತ್ನ... ...ಖೈಸುಬ.ವಿಮಕ.,,.ಕಪಿತತ್ತು.... 

ತುಣಂಚೆ,, 1 0-01 

ಅನೆಲಂ.. ಸ್ಪಾದ್ವಿಮೃದ್ಧೀತಾಖ್ಯೆ.. ಶ್ದಿನಿ,,, ತ್ಸಿಂನರುಹಂಗಳೂಚ ತಂತ್ರಿ 

ಯೊನಿಕ್ಕಾಂ ॥ -0೩ | 

1964-33 
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ವೈಶ್ರಾ. ೨೩ ...ಸಾಖಂತಾಂ,,,ತಿಕ್ತಂ,,, ಕೃಷ್ಣನಕ್ತ್ರ್ರಾಖ್ಯಂ,.,,,,ವಿಂದೆ ॥ ೪ ॥| 
» ೫ ಇಳೆ ,,,ವೆಬ್ಫಲೆಯಂ,,,ವಾಲಮೃಣಾಳೆಮಂದೀ,,, ॥ ೨೫ ॥ 

೫ ೫ eX ಸರಸೆತಾಳೆಸಿನಾವಂಂ RANE ಚಟು ವಷ ಸುರಭಿತಲಸದಂದಂ 

ತಾಪ್ರಸ್ಥ ಭೇಣಿಕಂ! 8 ಪೀತಾಖ್ಯಂ ...ನಿಶಾಂಹ್ಹೂಯೆಂ... 'ದಾರ್ವಿೀ 

ಚಾಂಹ್ಹಂ! 

೫ ೨೫೫ -ಂಓ ಲಸುನಂ,..ಣಾಂಹ್ಟುಯಂ, ,,ಮಿಶೆನ.ತಪುಪ್ಪಿ.,, ವೃತ್ಚಿನಂ 1 ೨೭ ॥ 

೫ ೫ ್ಪ-ಂಹ. ,ಕಡೆಸಿಗೆಲಾಗರಲಿಲಾಂಗಲಿಕಮಗಿಮೆಂದಂ ನಿಜುವಲು ಚಕಿಂಗಿರ್ತಿ, 

ಕಾಂಹ್ವಂ... ರ್ಕ ವಮೆನಿಪ್ಸುದುಂ ಬೋಳತರಂ 1 ೪. ॥ 

i a ಆಳ್ ಫಾ ಬರಿವಂದಣೆನಿದಿಗ್ಬಿ......ಲಿಶತಾ,,,ತಂಡೆುಕ್ಂ ಸಿ ಧರನಾದಂ 

ಸೋಮಂವಾಚಿ ವಾಕುಚಿಯೆನಿಕುಂ 1೦೯1 

jj. ಶೂ. ಜ್ ೦ಬ, ,ಖ್ಯೆಯಜಿಗ್ಗೆ,, .ವ್ಯಾಖ್ಯಂ, ..ತೈಲಂ ಮುಕನ್ಯಂ,, 1೩೦1 

» » Ao ...ಹೊಗ್ಗಿತಾನದು.... ಬುದಂತುಮಪ.. ಬಿಚುವನ್ಯಾಬ್ಯಮದರ ಏಚಂ, ,, 1೩೧! 

೫ ೫ ೩೧ ಸುವಹಾಖ್ಯಂರಾತ್ಸೈೆರಾಚಕ್ಲವಮೆರಪುಲಿಯುರ್ವಾ,.. ಬಿದ್ದಿಟಂ,,, ಬದಣೆ,,.,, 

ಸಿಸರ್ಗೊಳಲ್ಯಾದಕಂ ಶೈ 0ಗಿವೇರುಂ Hao! 

೫ ೫ ಜಿ. ...ಚಂಂಹ್ಟಾಂ...ಸ್ಫ್ ವ್ವಂಕಣಾಂಹ್ಹು... 1 ೩೩ ॥ 

ಚ » ೩ .«.ಕನಿನ್ಮೆಂ ರುಜಾಂಹ್ಪಯಂ,,, | ೩೪॥ 

ಜು. ಟು ,.ಮೆದ್ಲಿಗೆ ಮಾಧವಿ, ,,.ಲ೦,,,.ಜೀವಮಾತೆತೊಂಕುರಂ,,,,ಮಮ್ಮ್ಯಾ 

ನ ಮಾರಕ್ಕಕಂನನೀ,,,,ಚರಹಗುನಂಂತದು ದೇವಿಲತಾ 

ಭಿಖ್ಯೆನಿಕ್ಕೆಯ ಕ್ಯೂಂ ॥ ೩೫೪ 
» ೫ ೩೫ ...ಮೆನಿಳಾತ್ಮಂದಾಸ..,ಬಿನಿಂಪ್ಹುಯಂನೆದಿವ್ನ..,ನೆನಿಕಂಂ (261 

೫» ಡೂ A ಇತ್ರ; .ಬಿತ್ತ ಪೇತೃಂ ನಬಂ ಕುಟಂ ಪೇಲವಕಂ! ಉತ್ತೂರಂ., | ae 

೫ ೫ a2 6 ವೈಷಾಟರೂಪಾಂಹ್ಹಯಮಾದಶೊಗೆ ಕೋಶಾತಾಖ್ಯಂ... ಕಾಶಂ 

ಹುಸಿ ಕಾಸ ಮಭಿಖ್ಯೆ.., 1 av 

» ೨೫ ೩೪ ...ಮುಂಜಂದೂರ್ವಂ.,..... ತಾಳಿನಾ,,, ಘಾಂಸಮಸ್ತೈ.,,ರ್ಜ್ವನಕಂ 1೩೯1 
ಇತಿ ವೃಫ್ನಂದಿ ವರ್ಗಂ(2) 

ಅ.ಮ್ಭಗ ಪಷಿ ೧ ,..ದಾಮ್ಸಾಪ.,.ಧೀಶಕೆಶರಿ,., ರನೆನೆನೆಶಾರ್ದೂಲಂ ॥೧॥ 

ತ ಣಿ ೩ ...ಸರ್ರಗ೨ಲಂ,,, ಕವತ್ಸಭಲ್ಲಾಭಿಧಾನಮಂತದು ರುಫ್ಲಂ ! 1 01 

» ೫ ೨ ಪ್ರೊಂ ಕೋಲಂಸೊ! ಕರಕಿರಿಕಿಟ ಮೃಪ್ಶ್ರಿಪೋತ್ರಿಯೆನೆ ತಾಂ ಕ್ರೋಡೆಂ 
ಎವಿ ವಾತಾಯು ವೇಣಂಕುರಂಗಮಯಂ! ಶಲಲಿಶಲ್ಯಕಂ,,, | ೩ 

1 ಮುಂದಣ ಗ್ರಂಥವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. *ಟೀಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ-ಉತ್ತರಣೆ ವಂದು ಉಳಾರವಿದೆ. 
3 ವಾತಾಯುಶಬ್ದವೇ ಅರ್ಹದಕಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಛಂದಸ್ಸು ಕಿಡೆಂವುದು. ಹರಿಣಂ. ವಾತಾ. ಯುಪೆೇ! 

ರ್ಮ ೩ ನೆಯಗಣದಫ್ಲಿ ೫ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುವುವು. *" ಕುರಂಗ್ರ ಮಯು ಈ ೫ ಎರಲೆ, 

ಎಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತ್ಯಂ ॥! ಶಕಾರ ನಮಕಾರಂಗಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಸಮುಂಟು. 
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ಎಲಿ 

Wee) 

DD 

...ಮೈೌನೆದಾಖ್ಯ.,.ಯನೆ ಮಹಿನಂ ಗೋಧರಂ ಗೌಧೆಯಂ ಗೋದಾರಂ 

ವೃಮದಂಶು ನೋತುಬಿಕ್ಳು,,, 1೪॥ 
... ವದು, ,, ಖಡ್ಲೆಮುಸಲಿ,,, ಲಾಸೆಮಂಡೆಲಿ,,, ಕುಲಮಚಿಿಗೆಬಬ್ರೆ,.., | RN 
ಪ್ಲವಂಗಂಕಪಿಮೆರ್ಕ್ ವಂ ಬಲಿವಬುಖಾಂಹ್ವೇಯಂ ವಾನವನಂ.,,, 

ಜಾತಿ ಇಂ, ಜಾಗಿಗ್ಗೋ್ಮೊ | | 

,..ರ್ದ್ಂಮುರೆ ಸ್ಫಮರಾಜ್ಯಂ ನ್ಯಕು,,, ಗಮಂತಉ.., ಕೊಳ್ಳಗ... Wah 

ಖನಕುಂದುರು,,, ಸಕದ ಕಚನಾಗ್ಕುವಿಲಿ ಮಖತ್ಟುಣಾಂಹ್ಹುಯೆಂ 

ದಶಂ...ತಾಂಹ್ಹು...ರ್ನ್ವ,,,ದೃವಂಕೃಮಿ,,, IW YW 

ಇತಿ ಮೃ್ರಗವರ್ಗಂ(8) 

...ಸಪತೆಂಗಂ,,.ಮೆಂಡೆ,,,ವಿಹಂಗವಿವಿಷ್ಟರೆಂ... H of 

.«.ತೈದನಿಂತ್ಸೈೆ., .ನಾಂಮಂಗಯೂ,,,ತಿಯೆನಿಕುಂ Ho 

ದೊಳೆ ಬಾಜುವಖಗ.,,,.ತ್ಲೊಗೆದತಂಡೆಂಡಂತಾಂ, ,,,,,ಮುವಜುಲಿ 

ಉರುತಂ |೩| 

..,ಖಳೆಗಳೆಂ....ಸಿಖಿ,,,ವಿರುತಿವಿ,,,ಸಿಬಂಡೆಮವಣ, ,,,,, il Yn 

...ಹುಳಾಳೆಕಂಠೆಂ...,ಫಾಕಿಬಿನ,,, ಕಾಂಹ್ವಂ.,.ಠೆಂ ಪರಭ್ಯತೆಂ ಕಂ 

ಕೋಶಿಲಕಂ | x 

...ತ್ರ್ರಂಹ್ನ...ಖ್ಯಮಕ್ಕುಂ ಚಟಮಹಕಿಗೆ ತತ್ಸಂಜನಂ,,, ಕಟ8ಕ! ರಿಪು, 

...ಸೆನೇಕಾಕ್ಲನಕ್ಕುಂ 1೬॥ 

,..ಹೋಲಂ್ಲ.ಕಾಹಾರೆ,,,ಳೊಕಂ 1 ೭೩॥ 

ಮೊಲೆಗಿಡಿಗಂಶ್ಯೇನಂ ಪ್ರತಿಲಹ್ಟಣಂ.,,ಗವಮದುಬೆನ್ಸೈೆಗಂ ಭರದ 

ಜಖಗಂ ॥ ¥ 

...ಕಾಂಹ್ದಯಂ., ,ಚಾತೆಕಾಂಹ್ವಂ.,,ಭೈ ಕುಟವಿಭಾಸಂ। ಸಕುಂತಮ್ಲು|,,1೯1 

ಕ)ಂಚಕೃಕ್,,.ಸಿತತ್ಸದಖರಂ... WH coll 

....ಗಳೆಉಥೂ,, ,,.ಮಾಡಿರೆಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಪ್ಲನವಜರೊಳು,,,,ತೂಮ್ರ 

ರೋಚಿಯಾದಂದು,,, ಮೆನಿಕಸ್ಯುಂ | 

ವರಳಾವರಟಾನಾಮಿಕೆ,,,ಸರಸವಕನಿಮಲಿನಿವನ,,, { ೧.0 

,,.ಪಿಂಜರೆ.,.ಬಕೋರೆ,,,. ಕೊರಂಡೆಕಕಲಾನಕಜಿವಕಂ ಜಿವಕಶಾರಿ 

...ಛು...ಜಾದಿ...ಉಂ 1 ೧೩ ॥ 

....ಮಧುಕಂ,,, ರಾಂಹ್ಟಯಂ,,,ಮಿಂರದಿಂದಿರಂ.,, | ೧೪8 

ಜಾನಾ ತಾರಾ ಗಘಾಘಾಘ)ಘಉ)ಾಪಾಾಕಾಉಾ,:]:್ಗ?ಘೌ/];ಕ್ಷ ಣಕಾಸಪಕಾಪಕಾಳೂಾಘಳ ಘೂ ಕಾಕ ಕ ಫಟ 

* ಮೃಗ(ಪಷ್ಲಿ ' ಕಉಕಿಕ ಎಂದಿರಬಹುದು, 
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ಅ. ಮೃಗ, ೩ ಭೆರಿರುಲ್ಲಿ,,,ಸಮಾಸಮಾನವಾಚ್ಯಂತದಂಭಿರಾರಾವಂ,,,ಉಕಿಗೆಬುಧಂ ॥೧೫॥ 

ಳೆ ,,,ಕಾಭಿನಂದಂಸಂ,.,ಫುತ್ರಿಯೆ,,, ಫ್ಲೌದ್ರನಾ... 1 ೧೬! 88 3) 

ಇತಿ ಪಹ್ಟಿವರ್ಗ(0)ಃ 

ಅ, ಪುರ, ,, ಸೆಮಸಂ ವಿದು ಸರಾವತಿಗೆ!ಯ್ದೆ ನರೂಡೆಲುಂ ತೆಂಕಲಾದುದುಂ ಬ್ರಾಚ್ಛ್ಯಂ] 

ಮಧ್ಯಮ ಮೆಂತೆದು ಮಧ್ಯಂ ಪ ಕ್ವಿಮೋತ್ತರಸ್ಥಿತ ಮುದೀಚ್ಯ 

ಮೆಕಪ್ವಿಂ ದೇಶಂ | ೧ | 

* ಜನೆಪದನುಂಪವರ್ತ ಪವರ ನದೇ | ಶನಿೀವೃದಭಿಧಾನ ಮೆಂತೆದಕ್ಕುಂ 

ವಿನಯಂ ಸ್ಥಿನಿಯಸಂಗ್ರಾ[ಮ]ಂ | ಜನಪದಕೃತವಾನ 

ಮದುಜನೆಂ ಪ್ರಜೆಲೋಕಂ [1.1] 

92 ೨ ೧ ........,ಹುವಧಿ ಮೇರೆ ಸೀವಾಘಾಟಂ , Hols 

ಕ ನ: ದಿ ,... 3 ಾಯದ್ದ ಮೇ ಕಪದವಿ,,,ತಿಪದಂ ll... ತಮಾರ್ಗಿ ಯಾಯಿ,.,. 

ಕನದ್ಬಿ ಎಭೆಂ ಬಾಥಂ lal 

4 5 «*.ಶ್ರಮವೆನಿನಿಗು,,, ನಂ ಮದಕ್ಕ್ಕಾಂ॥ ನವಮಧ್ಯ್ಯಗತಂ,,, 1೪॥। 

3೨ ನ್ಯ ಭ್ರ ಊ೪೫1೫೬[1 ವ್ರಿತ್ಯಾವೃತೆಂ ನಗರಮದು ಚತು,,,ಲಂ,,,ಯಿನೂಜಣ,., 

ಭೊಮಿದ್ರು.,..ಲುವಿರಿ ಪುದುವಿಂಖರ್ವಡೆಂ... ..ದ್ವಾವುಂ 

ವ್ಯಾಷ್ಟಿಪವಾದಂದಉ ಳಿ, ,,ರ್ದ್ವ ಂತದು ಖಂಡೆಂ ಮೆಂಬರು TE 

೫ ೫ ಜನನಾಸ್ಥಾನಂ,,, ವೇಶಂ ರಾಜಧಾನಿ ತಾಂಕಟಕಂ,,,,ನಗರಿಂದ್ರಂಗ 

ನಾಮಕಂ ಪುರಮಕ್ಪಿಂ | éy 

jk 53 6. ,««.೬,`ಔ೫೨ಲಂ.,, ಮಟ್ಟಮಟ್ಟ್ಯಾಲಾಖ್ಯಂ fel 

ಸ pe 2 ,..ವಿಶಾಕಿಖಾಂಹ್ವಯಂಂ.,.,ಳಿಮುಖಂನಿ ಥಿಯೆನಿಕ್ಕುಂ lv 

» ೫ ೪... ಪೌಸೆವಾಮಾನಸಧೆ...ದನಿಳೆಯಂಧಿಪ್ಯವಗಾರೆಂ ವೇಶ್ವಗೇಹಮಾ ೯ ॥ 
RN , ೯ ..ಹೆಂಬುದದಕ್ಪಂ ಕುಟ ಹಲ್ಲುಡಿ,,,ಅಶರಿಯಪ್ಪುದಣಂಗೆ.... | col 

pS » ೧೦ ಕೋಪವತಾವಗ್ರಹಣಿಯುದೆಹಲಿಮಂತರ್ಗ್ಯ ಹಮುಂಜಿವರಕಂ,,, ॥ ೧೧॥ 

ಹ > ಡಿ ...ಸ್ಫಾಣ್ಪಾಖ್ಯಂ ಬಾದವೆಣವಾತ್ಾಿ, .. | a4 

: ಈ ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಟಃ ಕು ಮುಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭೆದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ೧ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಪದ ಎಂಬ ಕಂದವೊ ಅದರ 

ಅರ್ಥವೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ೨ ಬಿಂಬ ಪದ್ಯ 

ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಯ ಹೆಸರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ೩ ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ 

«ಗ್ರ್ರಾಮಾಂತಿಕಂ-ಉಪಶಲ್ಯಂ ಈ ಯಉಊರೆಸಮಿೊಪ,........ಈ ಹ ಸೀಮೆಯ ಪೆಸರಂ* ವಿಂದು 

ಬರೆದು -ಂ ಬಿಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆ, ೩ ವಿಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರಬೀಕು, * % ಪದ್ಯದ ಉತ್ತರಾ 

ರ್ಧವು ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಅರ್ಧದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೊರಕಿದ ಏಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. 
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ಎಸೆ 

OV 

..ಪ್ರತಿಹಾರಾಖ್ಲ ೦ ತ್ಸ ೦ನಮಂಂತವಂತ್ನ, .ಪರಿಖಂ ದಂಂರಂ ನಿಧನಂ 

ರೋ ೫ 1 ೧೩ 1 

... ಪ್ರಸಾದಂ ತಾಉಳಿದ,,.ಪೌ್ಧಂ ಭಾವಿಸುವೆದೆಹಮಂಣ್ಯ... ಬುದ 

ಹ್ಬುಂ ಪೆಸರಿಂ I ೧೪ ॥ 

...ಯೆಂ... ಕಪ್ಪ ,,ನರೋಹಣಮೆಂದಕನ್ಟುಂ,,, ಬಾಳಿಂಕವಂದಾವಿಟಿಂಕಂ 

ಎ. ಲೋಪೆಯು ತಾನಿಕ್ಸಾಂ | ಎ೫ I 

ಹೊದಯಿಪುದಾ...... ತೈದಯಂರಂ ಪಣಲನಮಖ,,, ಕಂಪತ್ಸದಿಪರ್ಯಂ...ಕಂ 

ನಿರ್ಕೊಹೆಂ | ೧೬ | 

,.ಸಾಂಗಿಜಂದ ...ರುದಲುತ್ಮೆ ರಂಗ... ಸಂದಣಿಸಿ,,, ಕದ್ದಾರಮಳು 

ರ್ ವೆತ್ಕನ ಸದು... ॥ ೧೭ ॥ 

ರ್ಯ ಯುಂಪಮಂತದಕ್ಕು.,. ಕೆಯಿಂ ಜ್ ಸಂಚಾರಿ ಸಂಭ... 

..ಕನ್ಯಿಂ,,,, ರಂಜೀನಿವಾಸ,,,ರೋದರವಂತ್ರಂ.., ಶಯನಂಗ್ಟ ಆ 

,..ಜನಾಶೃಮ,,, ಮಂ ಪ್ಪಾಸಂ | ೨೦ | 

ಅ ಕರ, ಬಲಮುದು, ..ರ್ನ್ನೈಸಾಲೆದಲುವಂಂದುರಂಗಗಾಲೆಶೃತವಾ ಧನ 

ಲೆ ಆಹೇಸನಾಂ...ಶಪ್ರ್ರಶಾಲಿ ಪ್ರಪೆಯೆಂದಜಂಗೆಬಾನಿಿ,.,ಮರ್ತ್ರ್ರಿ 

ಬಜವನತೋೊಚಿ ತಾಪದ ಮೂ ಕಪ್ಚಿಂ ಮರೆಂ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ | ಎಣ ॥ 

ಸರಿವಾರೆಂ ಪರಿಬರ್ಹಂ "ಪರಿತ್ಸರ ರಂ ವರಿಸ್ನುದಂ ಚ ವಹಿಸಿ | ool 

,ಹರಿಯಂಕ೦ಂ ಶಯ್ಯ್ಯಾಖ್ಗೆ ಕ ವರ್ಣ,,..ಧಾಂಹ್ಪೂಯಮು,, .ಮಿತಾನಾಖ್ಯೆ 

ಮೆಸೆವ ಮೇಲ್ವಯ್ಚಂ | -oa | 

ಉವಧಾನಕ ಮುವಬರ್ಹ ಕ ಮುಪಬರ್ಹಂಪ್ರಶ್ಞಿದಕ್ಕು ಪ್ರಚ್ಛದ 

೦... | 5 ॥ 

ಆದರ್ಶಮುಕುರುಂದಮದಾರ್ಪ್ಸಣ,,.,,,,ನತ್ಬಾದುಕೆತಾನುಂತದಕ್ಕು 

ನುಖದೀನಾಂಹ್ಪಂ ॥ oR 

...ಭದ್ರಾಸೆಮುನೆ,,, ಜಾಸನಮಂರು,,, ನಾಶನಂಬ್ರಸಿಯೆನಿಕುಂ ॥ oe | 

...ಸಶ್ಚಾಲಮಮುತ್ರೆಂ.,,,,, ಕರ್ಮಿ ಮುತ್ತೈಸಮು, ,,.ದಾವನನಂ,,,,ದ್ಲ್ರಹಾ 

ಯ್ಯುಂ ಪಡಿಗಂ li ೭. ॥ 

ಪೇಳಿಗೆಯದು, ,, ಕಂಸೂಲಂ ಹುಟಿರಯೂಗೆ ಸೂರ್ಪ,., ಜಾರಣಿಯೆನೆಸಂ 

..ಬಟಕಂಕಟಕಂಠಿಲಿಂಬಮದಕರ್ವಿಂ | ರ | 

..ತುಂಡಿಕಾಬ್ಯೆ..,ಲಂಕತಂ.. -ರಿಹಸೆಂ,,.ಗಾರಸಬಿಯದಂಹಸಂತಿಕೆ 

ೆಂನಿಕಂ೦ | ೦೯ || 

_.ಗಳಿತಿಕಾ,,, ಪಿಂ ಪಟಿಂ ಕಳೆಶ,,,ಮಂಳಿಂಜಮೆನೆವಡೆು,..ಸರಾ... 1೩೦1 

ಎ ಕಟತಿಕೆವಿರೆರೆಂತಾಮಖಾ,..,ಸೆದೆಂದಾಸಪೆನಂ ದ್ರವ್ಯಂ,..,ದುಸದಂದ 

ಮೆನಿಕ್ಸಾಂ | 

ಅಲ್ಲಿ ಕು ಕನಂಹ್ಹುಂಕಾದಲಿ ಮೆಲ್ಲಕ ಭಿದಾನೆಂಭವ್ರಿಸ್ಕ್ರ,.. ಶಂಚುಮ್ಲಿಯ 

,..ಶ್ವೈಂತೆಕಂ ಮೂರ್ದ್ವ್ವಾನಮಂತಿಕೆಯೊಲೆ,,, ಶ್ರಣಿಯೆನಿ,,, | ೩೧ಣ॥ 
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ಅ, ಪುರ. ೩೧ ಮಂಂಥಲಿ.., ಕಡೆಗೊ,,,ನೆಂ ಮಂಥಮೆಂತದ,,,ಕಂದಿಕ ಉಂದಿ,,,ಯೆನೆ 

ಸಲೆನೆಗಲ್ಲ್ಲೂಂ WA ll 

se NBO ಳ್ಗುಂ,., ಕುಡೆಂಕಸಕಿಸ ಸುಮಾರ ನನಿವರ್ಜ್ಯ ನಿ ಸವೇನಿ 

ಕಾಭಿಭಾನಂ ದ್ವೀತಯಂ ॥ ೩೩ ॥ 

» ೫» A ...ಸದಿರ್ಪಲ್ಲಿಯಸೊದರ್ಪ್ಸದೀಪಕಂ,,, ಕಂಬಿ ಖಜಾಕಾದರ್ವಿದಾರುಪುಸ್ತ 

ಕಮೆನಿಪ್ಸುದದು. ., | 2೪1 

A » ೩ ,,,..ಮೆನೆಕಾ। ಸುವಿ,,,..ಲಂಬಿತೆಂ ವಿಹಂಗಾಗ್ರವಿಲಗ್ನಂನೆಲಹುಕಾಚ 

i | a 

» » ೩೫ .,ವಾಗುರಿ.ಬಳಿಸಂಜಾಳಂ....ಬಿಂಧನಂ ವಿತೆಂಸಂ ತ್ರಿಗುಣಗುಣಂ 

ಬಾಶಯಂತ್ರಮುನ್ಕೃತ್ಯಾಳಂ | lal 

jp ye TE ಎ ಕರಗಸ.,..ರಾಕಿದಷ್ಲಿಣಿಕ್ಲಿ.. ದೃ ಶದವಿದರೆಣಂಬೆಸಗೊಳ್ಳೂ ದಂತೆದಂ 

ಹುಂಸಂಕಹಂ | ೩೭ ॥ 

» ೨3೨ ೬ ಇಲ್ಲ 

» ೫ 8&೪ ಚೇಲ,,,ದೋಳಂ ಪ್ರೇಂಕಾಖ್ಯಂ...... 121 

ಗೃಹೋಪಕರಣವರ್ಗಂ(8) 

ಕ್ರೀಪಂಚ ಗುರುಭ್ಯ್ಯೋನಮಃ 

ಆಅ, ಮೆಮು ೧ ..್ಪೃ್ಮ, ಮನುಜನ್ಮಾನುಖಿಮನುಖ್ಯಪಂಚ,.....ರ್ತ್ಯಸಂಪುರುವಂತಾಂ। 

ವನಿತಕೀಮಂ,,,ಓಗ್ರಾಮೆ,,.ಲಂ,,,. ॥ ೧॥ 

೫ Tr Sei ರೋಹೆವಾಮೆ, ,,ನೈಯೆಂದಿಂತಿ ಉಮತ್ತಬಲಾವಿಶೇ ಹಸಂಜ್ಯೈ 

ಗಳಕ್ಬಂ 1 1 

» 3) ೩ ...ಬನಿಪತ್ನಿ., .ದಾಮೆಯೆಕ್ಪೂಂ ೦ ಹೇತ್ರಂ,..ತುಂ la 

ಕ ತ ೪ ,..ಲಿಯನಸತಿಕುಲಟಿ ಖಳೆ ಐ 3 1೪॥। 

ಸೂ ಬು ಳಿ ನ್ರಿಯತಮಿಸುಭೆಗೆ,, ಹೃತ್ಟ್ರಿಯೆಯಕ್ಕುಂ[ ನೆಯಲೋ ಕಪ್ರಿಯೆಸುಂದರಿ 

..ಪುಡುಗುಂ ॥ ೫॥ 

» 2೨) ೬ ..,ಸ್ಟಉತ್ಪ್ಪಿವಲಮಧ್ಯೂಢಾಸಮಾಭಿಖ್ಯೆನಿ! ಪ್ಪತಿ,,, ತಾನೆವೀರೆ,,, 

ಕಾರ್ಶಾ... ರ್ಭೊ ಸಮಾಬ್ಯೆತಿರಿಂಬಾಹಿಕೆಯಂ ವಧೂಟ 

ಯುಮಿನಿಕತ್ಕು ಎಷ್ಟ po 1 ೬॥ಟ 

ಟ್ ೭ ಅಂಜಿಕೆ, ,ಖಂಗಳ ವೇಸ್ಟ್. ಯತಿನ ಲೆವೆಂಣ್ಹುಂ,,, ಕೆದೂದವಿಯವಳ 
ಏಭಿಸಾರಿ,..ತೆದೆಡೆಗೆ 1೭॥ 

V ಗಳಗರ್ತಿ ನಾಡೆಚಿತ್ತಂಗೊಳೆಲೆಂತುಂ,,,,,, ಫೆನಿಪಕುಟ್ಟನಿದಲ್ ಶಂ.,., ೨) ೨೨ 

ಜರ್ರುರಿಯೆನೆನೆಳ್ಗುಂ,,, ಸ್ಯಾಭಿಖ್ಯಂ ॥ 



ಅ, ಮೆಮು. ೯ 

3) 

3) 

33 

3) 

೨೨ 
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ಘನ್ನೆ 

ಪರಿಕಿವೈಂ ೦ | ೪43 

ತಿಭಟ್ಟಿಕ ಸಭೆ, ದ್ರಿಯಂತಪ್ಪುರೀ ಚರಿ ದಾಸೇರಕಿ ತಾನಸಿತ್ಯುಕೆ ಪಲಿ 

ಫ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ದ್ದಿಕ್ಯ ಜರ್ರುರಿ ವೀತಾರ್ತ್ನವೆಸಾರಿ ನಿಮೃಳೆ 

ಯೆಧಿಕ್ಕುಸ ದೈವವಿಜ್ಞಾನತತ್ಪರೆ ವಿಪ್ರಕ್ಲಿಕೆ ಯೆಂಬ ದೀಕ್ಷಣೆಕೆ 

ನಂಂಗ್ಸಾ ಭಿಖ್ಯೆ ಕೂಸಪ್ಪವಳು 1೯॥ 

ಸೈ. ..ತಾನಗ್ನಿಕೆ,..ಯಂಕ್ಬುಂ | ೦ | 

,,ದ್ದಾಹಪರ್ಯಯಂ ಶಾಣಿ..,. ಪತಿಥವಂಪ್ರಿಯನೆನಿಪ್ಪುದಜರಿ ಗಳಿ 

ಧಾನಂ 1 ೧೧ಡ 

..ಧರ್ಮಮೆನಲಂವ್ಯಾವಾಯ ನಂದೆ ಮೈ... ವಿಶ್ವಸ್ಲೆ.... !1೧೨॥ 

ತ್ರಿಯೆ ಮೆಲಿನಿಪು,.,ಲೆಯು ಯುದ ಕ್ಯರುತು. ..ಮುಪುಸ್ಬ... 

ದಿಂಪೇಲಿ,,, 1೧೩॥ 

ಗುರ್ವಾರ್ತ್ಮಸೆತ್ಸೆತಾನಂತ,,,ಣಿಮನದೊಳು ಗುರ್ವಿಯರ ಶ್ಪಾಕಾ.., 

ಬಸುವ, ,,ದೌಹೃದಾಖ್ಯಮುದ ಕುಂ | ೧೪ ॥ 

ಹೆಸರಿಂಗಉರ್ಭಾಸಯೆ.,..ಯೆಖ ಸಂಜನನಂ,,,ವರಾಣವಳಿಶ್ಚರ್ಬ್ಯ ಕ 

ಬಾಲಂಸ್ಸನಾದ... I ox 

,,,ಜನತಾಪತ್ಯೆಪ್ರಜಾರ್ಯಪ್ರಸೂತಾಭಿಧಾನೆ ತಾನಕ್ಕುಂ,.,,,, | ೧೬॥ 

...ಸಂಪೆತಾಯಿ, ,,ಪಿತೃವಪ್ಪೃ...ಪುತ್ರತ್ಪುಗುದ್ಧ ವ,,,ಮಾತ್ಮ್ಯವವರ್ಗ, 1೧೭1 ಬ 

....ಸೋದರಂ ಸ್ವಗರ್ಭಂ ಪೆಂಣಳಾಸೂದಂಸನ್ಫೃ ಜೀವಿ ಸಹೋದರೆ,,,, 

ಪೆಸರ್ವಡೆಗುಂ lI ov 1 

,.ಯೆನೆವೆಂಜಿ.. ಜ್ಯ್ಯಾಯಂ್ಯ್ಯ (ಬೈನೆನಿ,, ,ವರ್ಗೆನೆಸವತಿ,,,ಸಾಪತ್ಯ್ಯನಂ., 1೧೯1 

ಹುಟ್ಟಿ ನಾತುಳುಕಂ,. ಸ್ರ ಪ.ತೀತಿಯಿಂ,..ದೇವವರಂ 1 oo 

ನೆಂಬೊಂದಂ ಪೆಸರ್ವದೆಗುಂ ಮವರ್ಗ್ಗಳೆ ತೆಂದೆಯರ್ಗಕ್ಕುಂ ಪ್ರ 

ಪೂರ್ವೇ ಕಂ ತೆನ್ನಾಮೆಂ | ಎ೧ | 

ವಂಗಳಮಂಗಳಂದಾೌಹಿ,,, ಗಂಸಪ್ತ ಬ್ೌತೃಷೆನಿಕ್ಕುಂ ನುಪೆತಾಂಮಗ 

ವವಯೆ,,,ತೆರವಖಂ 1 ೦-0೦ ್ಕ್ಡ 

,.ಪ್ರತತಿ,. ಳಂ ಹೊಳೆವರು ಬ್ರಾತ್ಮೆ ವಧು ಪ್ರಜಾನೆ ವತಿ ಮಾತುಳಾ 

ನಿಯೆಕ್ಪೂಂಪೆನರಿಂ ॥ -ಂ೩॥ 

.ಸ್ಪಸ್ತ್ರಿಯಂ ಪಿಸರ್ಚಿ., ದೃನಾಮಿಕೆಯಕ್ಕುಂ,.,ನೆನೆಗಂಂ,.. ಲ 

...ಪೇಳೆ ದಾತ್ರಿಯೆಯಂಂ ಜಿಪ್ಕೇಯಂ.,.. ತಿಯಂನೆ ಜಾರನವಂಗೆ 

ಪುಟ್ಟ.,. ಜನಿತನಕ್ಪಂ... || oR | 

NR, 

ಸಂ ಪ್ರಯಾತಯಾವಂ೦...ರ್ನ್ನೈಂ.,..,ಶಮಿಸಾತ್ಮ್ಮಂ | ೨೬ || 

,..ವವನ್ಮ್ನ್ಯಾತಿಯೆನೆನಿಸುಗುಂ ಜಾತಿ,,,,ತತ್ಸಂಬಂಧಂ ಬಂಧುನಿ 

ಜಾಪವನೆರ್ಗನಂ,,.ಬರು | ೭. ॥ 

... ತ್ರಮಂಶಂಜೊಳು, ,, ತಾಸ್ಫು ಜನಂ ಸ್ಸ ಬಂಧಂ ವಶ್ಯೆಂ ಕುಲ್ಯಾಂ,,, ov ॥ 



ಅ, ಮೆನೆ. ೩೦ ಹ್ಲಿತಿವಾಯೊಳು, ,, ಕ್ರಮೆತಿಗತಿ...ರ್ನ್ವಂನ್ಲಾಶ್ರುತಿಬೋಧಿತೊ... | -ಂ೯ || 

» ೨ ೩೧ ಸಲೆಭಿಶ್ಷಾಶನ,., ಜಟಾದಿ,,,ಯೆಂದಿಂತೀಪೆವಿಟ್ದಾತಲಿಂಗದೊಂ 1೩೦ ॥ 

3 » ಜಿಂ .*.ಗೃಕಿಗೃಹಸ್ತನಂತನ,,,,,, 1೩೧ ॥ 

ಮ ಭ್ರ ಒಹಓ *,,,ರುಸಿಮುನಿಸಂಚಿತನುೃತಂ ಸೌಾಧುಯೋಗಿ, ,, ಕನ್ಕಿಮಾಖಂ, ,, ವಾಕಿ. 

.ಎತ್ಸಾತ್ರೆಂ la 

» ೫ ೩೪ ..? (ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ) 
ಹ » ಮಿ ....ೂಯ್ಯರ್ಬ ಬಸ್ಸ ಶುಶ್ರೂವಾಖ್ಯಂ lI ೩೩॥ 

೫ ಭ್ಯ ಡಹ ಪರಿಯಂ ಕಂ... ತ್ರತಸ್ತಿತಿನಿಯಮುಂ | ೩೪॥ 

» ೫ ೩೬೬ ....ದೇವ/ದ್ದಿಜನ್ಮನಾಢಬಸಮೂಾಂಹ್ಹು,,,.ಇಗಾದ್ದಿಜ,,, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಬ್ರುವಂತಾನೆಂಬುದು lant 

» ೧೫. 8 ..ಬ್ರತ...ನಿವ್ರಿತ್ತಿಯಿ,,, ಕೀರ್ನ್ನನುಂ ನಿಭಾರ್ತ್ವನುಮಕರ್ಯಂ,,, 

ತ್ರಿವಲಂ,,,ಸಂತಾನೆಂಬರ್ 23 

» ೫ ೩೯ 0... ಕಾಂದಿನಿಸರ್ಪೊಡೆಮೋ,,,ಲ್ಲದೊನಿರಾ,.,.. 1೩೭1 

ಜ್ಯ ೪೦ .,.ನಿಯತಂ,..ಯಂ ಸವ್ಯಟ್ಯರ್ವಂ ರುತ್ತಿಜನೆಂ ಬರೋಜೆ ಗೆಯ್ದುರು 

ಯೆಜಿಮಾನೆಂ ಯಜ್ಞ ನಾಸುತಿೀನೆಲನಕ್ಕುಂ | AY | 

i ಬ್ WG ...ಗಾಹ್ರಪತ್ಯ... 2೯ ॥ 

» ೫ 1% ...ನೊಳುವಿಧ...ರ್ತೈನಮವಭ್ರುತ... I Yo | 

» ೫ 1೩ ತ್ರಪ್ಟಂತದನ್ಯಹೇತುವಿತೀರ್ನ್ವಂಯಿನ್ಸ್ರ... ಗಳೊಳುತ್ಕೃೈ ನ್ವೈಂ.. ॥ ೪೧॥ 
ee NE ವಜ ವಿತ್ಸನಿಯತಂ.....ಮೃತೆನನ್ನಿನಮಪಸ್ನಾ ನೆಂ(ತೆಂ), ,,.ಳುೆಮಾಲಲಳ್ಪ 

ದೂದ್ಬದೇಹಿ,.. (೪೨೦1 

» ೫» ಕಿ ,..,ಪರಾಶು ಮರಣಮ]ೆನೆ,,,ವೀತಾಸನವಂ,,, ಪೇತೆವನಂಪಿತೃನನಂ.,., ॥ ೪೩ | 

೪೬ ದೇಶಭೂಯಮಂದದೇ ........ ॥ ೪೪ | 

ಇತಿ ಬಾ )ಹ್ವಣವರ್ಗಂ( $) 

» 2೫ 2 ,,.ಭಿಷೇಕನವನೆಧಿರಾಜಂ loll 

ಇ. ೫೪. NE ಶಮಾಯತ್ತ ಬಲಂ! ದೊರೆವೆತ್ತ ವಿಂತ್ರನೆಂದಿಯ ರಾಜ್ಯ...ಸಲು,., 1. 

೫ ೫ ೪೯ ...ಯಂನು್ರಿಪ,,,ಯರು,,,ಪುಟ್ಟದ ನೈಪ,,,,,. ॥1೩॥ 

೫» ೫ ೫೦ ನೆರಪತಿಗೆ..,ಮಹಾಧುರಭಾರಘ್ಷಮಂಸದಾಪರಿ,,, ಶಚಿವ,,, TENT 

we KO ...ಸೇಳಿಕಿಳೆಂ..,ಶಚಿವ.. .ಪ್ರಕೃತಿಯೊಯೊಳ್ಳೆಸರಿಂ ಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿ.,.ಳಂ 8 

*ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ೩೧ ನೆಯ ಓಲೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ೩ ವಿಂದೂ, ೭.೨ ನೆಯ ಓಲೆ ಅದಿ 
ಯೆಗ್ಲಿಕಿವ್ಯನ ಹೆಸರು ನರ್ವಲಿಂಗಂ ಭಾ ಬೆಂಡಿಯೆ ಹೆಸರು ||೩-೦॥ ಬಿಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಮುಂದೆ... 

ಆಚಮನವಖಪಸ್ಪರ್ಶಂ ೫೯._ಉಂದೂ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ೩೪ ನೆಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ನವಂ ಐಂಬಿ 

ಕಂದವೂ ಅದರ ಅರ್ಥವೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥವು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. 
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ಕ. 1/- 

...ವಲ್ಲವ,,, ರಾಂಹ್ಹುಯಂ. ,, ವಿಧಿಜಂ... ಭೂಪಮಹಾನಸಾ., .ಸ್ಥಿರತಂ 

ಕ 1೬॥ 

..ದೊಳೆಮತ್ಯೃತ.. ,ರ್ವಂಸಿಕ,, .ಸ್ಥಾಪತ್ಯಂತಾಂ ಘಂಚುಕಿ,,,ಸಾದಿದನು 121 

.ಪ್ರಶಾಸ್ತ್ರೃ.... ನ್ಯಾನೆಂನರೆಕೃತೆ,,,ತನಕ್ಕುಂ.., Hv 

..*.ಹಾರಂಮಿಂಗೆದ್ದರವಾಲಕಂ ದ್ಹಾನ್ಸಂ ದೌವ್ಟಾರಿ,,, ನಾಚಾ 

ರವಿ.,, ದೃುಗ್ದಿವೇಕಂ ಶ್ರೇಯಂ 1೯] 

ತ್ರಿಪದಿ! ಕಾರ್ತಾತಿಕಂ ಜ್ಞಾನಿಮೌ್ಹೂರ್ತಂ ದೈವಜ್ಞಿಂ ಮಾೌ್ರೂತಿ 

ತನಾದೇಕಿಗಣಕ್ತಾನಕ್ಕುಂ ಜೊ ಸ್ಯ ತಿಸಿತತ್ಸುಜ್ಞ ೦ | ೧೦॥ 

ಕೃತಂ ನೀನ ನ್ನಿಯೆತಾಧಿಕಾರನಯರಿಗೆ ನಿಯುಕ್ಮಂ,,.ನನಾಜೀನಿ,,, 1 ೧೧॥ 

ಗ ನಾತನೆ..ನ ನಿಪ್ಲನವ್ಯಭಿ. ..ನಿದೇ ಶಂ... | ೧೨॥| 
, ಹಕಂಫಣಿಹೇರಿಕಂ.,,,.ಲೇಖಂನಾಲಿಪಿಯೆಂವಿವಿ ಲೆಬಿತಾಫ್ಲ ರಾಳ 

..ಹರಾಂಹ್ಹೇಯ,.,ಮಖತ್ಕೋಚರಂ ಲಂಚ, ,, ವಾಕ್... ॥ ೧೪ ॥ 

ಇರನ್ಫಪಲಕ್ಷ್.,,ದೃಚಿಂಹಂ ಜ್ ರಂಶೀರ್ನ್ನ ಕ. ತೈತ್ರಂ 1 ax! 

ಇತಿ ಕ್ರ್ತ್ರಿಯವರ್ಗ 0(8) 

ಸ್ಪೃಹನೂರವ್ಯಾ,., ಗೋರ ಹಿತ ಬಾ |೧॥ 

೬೪ ರ ಮಂಂದಿದೆ 

ನೃತಪರದುಪಪತ್ಮೆಕ.. ,ಏಕೃತಿ,,, ವೃತ್ತ್ವಾ ಖ್ಯಂ., ವುಯನೆಂಂ,, Noh 

...ಪಣ್ಯೋ ಪಜೀವಿ.. ಓಕಂ ವಿದನ ವಿದ್ಯ ಗುಣಿಕಂರುಣಮಣಿಗದು 1೩1 

...ದನಾಪೋಂ,..ಧಿಕನಾತಂ HY | 

ಅರ್ಥ ವರ್ಸ ನೆಂ,..ಕನಿವ,,,ರ್ಥಿಧನಅಕ(ದ)ಗಧನೀನನತಿ ಧರಿದ್ರಂ,.. | | 

ಇತಿ ವೈಶ್ಯವರ್ಗಂ(8) 

ಕುಪಿ.ಕಂ,,, ಕತ್ರಿಸಿವಲಂ, ,, ಕತ್ರಿಸಿ,.. Ho! 

ಹೆಲಸೀ ರೋ ಬಾಖ್ಯಂ.... ಶಂಹ್ನ... ಬಿನಳೆಂ ಹುಲ ಲಾಂಗಲ ಪದ್ಧತಿ... 

ಖ್ಯಂಬಲಂಕಳಂ ದಾವಣಿದಾವುಂಂ | -ಂ॥| 

: ಈಗಿರುವ ಆನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೂಂಅಂವಿಾದಗಳಲ್ಲಿಯ ಶ್ರಾಸುಕೆಟ್ಟು ಹೋ 

ಗಿರು ವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಸಾನುಗುಣವಾಗಿ "ದ್ರತುಪೂರ್ವಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಪ ಡಿನೆ ಬಹುದು 

ತ್ರಿಪದಿ. ಕಾರ್ತಾಂ ತಿಕಂ ಜ್ಞಾನಿ ದೈ ದೈನಜ್ಜ್ನಂಮೌ | 

ಹೂರ್ತಿ EAS ತಾನಕರ್ಯಿಂ ಷ್ 

ಹೂರ್ತಂ ಬ್ಲೋತಿನ. ತತ್ತುಜ್ಞಿಂ | 
ಸೆ 

px 1364-384 
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ಅ, ಮೆಮು. ೯ ....*ನಿತ್ರಂಬುದ್ಚಾಲಮಂಿಂಗೆ,,,,,ಇಐತೋವ್ರವಾಜನ,,, ದಂರಬಂಧಂ 

ಯೋಕ್ಟ್ರ... Ha 

» ೫ ೭೦ ಕೃವ್ಯಹ್ಟೇತ್ರಂ..ದುನಿಮ್ಹಸಪ್ಸಂಸಂಬಾ...... RO 

39 23 ೭೧ ,..ಮಿಕ್ಕಿನತೈತಿಯಜಿತಿ,,,,,,ಲನವರವರ್ಣ್ಣಂ 
ಶೂದ್ರಂ f ಶೀ | 

»» 33 ೭೧೦ 96999 ,ಬೆಲೆಮೂಲ್ಯಂ ಹಜ್ ೫3 | ಕ್ತಿ || 

ಅತಿ ಶೂದ್ರವರ್ಗ (8) 

» ೫ ೩&೩ ..ಕಾರುಗಳ ತಾನೆ.,.ರೊಳು,,,ದಲು,, ,ತೆಪ್ನಂಕಾಭಿಧಾನದೊಳೆಕ್ಕೂಂ॥ ೧| 
೩೪ ಮಾಲಾಕಾರಂ ಕರ್ಚಿ,,,,.ಚಕ್ರಿಚಕ್ರಿ,...ಭಾರತಿ ಶೈಲೂಪವಾಂಹ್ಟಂಂ.,,, ೫ 

ಕಿ) 

>? 

ತಿ 

ತ ಕಫ್ಯವಳಂ ಬಂದು ಇರಬಹುದು, 

) 2೬ 

92 ೭.೩. 

> ೭೯ 

೨» VO 

23 V೧ 

» VA 

ಚ vY 

ತಿ Wa 

» VE 

೨» ೪-೭. 

೫ WV 

ಜೌಾಲಾಜೀವಂ ol 

,..ಭಾವವತಿ,,, ಯೆಂಬೊಲಕರ್ಯಿಂ ಮಾಡಿಸುವ, ,, ಪ್ರಕಟಂಸ್ಟ್ರಿನಿವೆಶ 

ಧರಂ ಪ್ರಕುಂಸಕಿನೆಯುಂ ಭೈ ಕುಂಸರಿನೆನೆಯಂ ನೆಗಳ್ಲುಂ 1೩1 

ಇಲ್ಲ. 

ವ್ರಾಭಾತಿಕವಾವಸ್ನಾಯಶಂಸಿ,,, ಸೂತೆಂ ಘಾಂಟಿಕ್,,ವಂದಯೆವುಂ 1೪॥ 

...ಪಾಟಕಾಖ್ಯೆ,,,ಸಭಿಕಾಖ್ಯಿಂ ॥ ೫॥ 

...ನೆಸನಗಂ ಸಶ್ಬೊಂಗೀಕೃತಿ,,, 1೬॥ 

ತ್ರಿವಿಧಿ - ಏರಣಿಗಂ ರುಕ್ಟಕಾರಂ,,. ಕನೆನಿಸುಗುಮೆಣಿಕಿಗೆ ಕುಶಲ 

ವರ್.,,ದೆ ॥ 2 ॥ 
ವೇಕಿದಶ್ಯು...ನೈಕಾರಾದಿಕಂ,.. Hv ॥ 

...ನಾಜಡಿಗೊಳ್ಳೂತಕ್ಸಿನವಂ. .. | | 

««.ಪಾವದಿತಾನಾಹಿತುಂಡಿಕಾಖ್ಯಂರಂಗಾ,,,ನಜಿವನಜಾ ಬಲ್ಲ, Il ೧೦॥ 

ಶ್ರ್ಂರಮರ್ದಿ,,, ದಾಸನಾಮಂದೊಂ ವಿಂಂಬುಲಿಗಂ ಶರಬಂದಿ ಶರಕರಂ 

...ವ್ಯಿಧನವಂ | ೧೧॥ 

ಕೌಕಿಟಿಕನಾಮಿಪಕಂಮಿಗೆ,.,ಸಿಕಕಾಖೇಟನೆ...,ಮೈೊಗಯಾರೋಟನ 

ಬಾಪದ್ದಿರತೆ,.. 

NS ಕಳ್ಳಿ ಕಳವಂಸ ಭೆಂಡೆಂ ನೆಗ್ಗಾರಿಯಂ ಜಿದಂಡೆಯೆವಂ ವೈತಂಡಿಕ 

ನತಿಕಂಹತೆಯಂ ಕೊಂಡಾಡಿ.., 1 ೧೩ ॥ 

...ಮತ್ತಂತುಕುಂವಿದಾಖ್ಯೆ..,ನಾಯಂಗಕ[್ಯುಂ,,, ಡ೨ಲಂ.,, ॥ ೧೪॥ 

ನ ಕಿರಾತದಾತನುಖ್ಮೈ, ,, ಪುಳಿಂದ, ..ಬೀಡೆವರಂ...ಮಾಲಾದಿಭೇದಕಂ 

ಮೇತ್ಸಕುಲಂ 1೧೫॥ 

ಇತಿ ಮನುಪ್ಯವರ್ಗಂ(8) 
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3» 

೨೨ 
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೨) 
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೨೨ 
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೨೨ 
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9 

33 

38 

32 

3) 

33 

3» 

೨೨ 

3? 

೧ಣ 

ಹ 

ಡಿ 

೧೦ 

೧೨೦ 

೧೩ 

೧೪ 

೧೫ 

೧4 

೧೩ 

AV 

೧೫ 

ಎಲಿ 

ತುನಗಾತ್ರಂ.,.ವರಂ,, ಪೆಂಬಿನಿ .,ವಡೆಂಗ,,,,.,ಗಳು ia! 

,.ಬಿರೆಳೆಂಗು ಅಿಕಾಲತೆಳೆ,,,ಮಡೆಪರ್ಮ,,ಳೆೇಉ,,,ಗಳು 1 01 

ಪ್ರಸ್ರುತಾ... ರುಶಕ್ತಿ ಮೊಳೆ,.,ವಸ್ಸಿವಂ.,,ಮಾಂಹ್ಹಯಂಗಳೆನಿಕಂಂ... 

ಪೆಸರ್ಚೆ,,, ವಂಂತದ,,, | ೩H 

ಇಲ. 

ಕೈ .ಸ್ಸಿಕ್ಟಿಂದಂ, ಕಟಸಂಯುತಾಸ್ವಿ ಪದಂ ತ್ರಿಕಟಾ ೦ಹ್ಹೇಯೆಂವೃ ಮಣ 

ಮೆಂಡೆಕೋ ಶಂ ಮುನ್ನಂ NNT 

..ಮಾಂಹ್ಹೇಯಂನಾಭ,..ಗಂಪ್ಕುಸ್ಕಂ NAY 

A ..ಸ್ರಲ್ಯಂಠೆಂ., ನಿಗರಣಂ,,,.ರ್ಬಾ ಹಾಖ್ಯಂ.,, ಗ್ರಂತಾಪುಸ್ತಂ,,, 

ಪಮವಿಶದಂ,., 1] ಕ್ರಿ | 

.«. ಹಲಂದ್ದಿತೆ. ತೊಟ್ಟು, ಕುಂ | & | 

ಹೊಲ ಗೈಮಣಿ ಕುರಿ ನಟ್ಟಿನ ಕೂರ್ಪಂದೆಡೆಯಣ,,. ನಾಮಕಮಕ್ಳ್ಸುಂ (೪ 

ಗಳು.., ನಬಫುನೆಬ್ಬವ,., ಪ್ರಸ್ರುತಂ i 8 

ಅಂಗುಪ್ಮತ...ಸೆಸಂಕನಿಮ್ಮೆಯೆಂ....ಬಿರೆಳ್ಲೆಳ್ಲೆರದೆತೆ... !1೧೦॥ 

ನಿಶ್ರುತ90,,, ಪಡೆಂಗರಿಗುಂ ಬಡಿಸಿದಂಗುಲಿ ಇಂದಂ ವಂಜ್ಚ, ಪ್ರಗೋ 

ವ್ಯಂಗ್ರಮಕತ್ನುಂ ಹಸ್ತಂ 1 ೧ ॥ 

ಅಂಗುಖ್ಮಿಕೆ... ,ಎತ್ತ ಪೆಸರಿಂದಂ.. ..ಯಿಂತಾಧಾಖ್ಯಂತಾಗೇಣ್್,,,, 

ಯನಳೆತಾಂ ಪ್ರಾದೇಶಂ I ೧.0 1 

ವಂಶಸ್ಥ. ..ದಶ್ಬಿಂಗುಳಿ,, ಯಂನಾಮಂವಮಂತಿ,,, [| ೧೩ ॥ 

ಅಕ್ಕರ!,,, ಕ್ವಂತಾಂಮೊಗಕ್ಕೆ..,, ಕದಂದಶನಂ,, .ರಸಂಜ್ಯ್ಯ.,, .ಪುಗ 

ಛೆಲ್ಲಂಗಂಡೆ,,, ತ್ಸುದಾಂಹ್ಬ್ಪಯನಂಧರಂಪೋ ನೈೈಂತದುಖಾಂತ,, 

ಕ್ಲಭಿ,,,ಚಿಬುಕಮಂಗೆ | ೧೪ ! 
...ಹೆದ್ರುಂನಾಮಂಕಣಉವಿೀಫ್ಲಣ.., ಪ್ರಂಕರಬಾಂಗಮಕಪ್ಪಂಕಡೆಗಣು | ೧೫॥ 

..:ಶೆರ್ರಿಲಂ,,,,,. ತಾರೆಯೆನಿ ಕ್ಬಿಂಹನುತೆಂದಂಡಾಂತೆಂ,. .ಸಿಕಂಘ್ರಾಣಂ 

| ೧೬! 

..ಕರ್ನ್ನೈಂನಿಟಆ0,,, ಭಾಂಹ್ಹುಯದದಕ್ಯಂ ಪುನಬರ್ನ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳಿತಾಂ.., ॥ ೧೩ ॥ 

ಮನೊ ತ್ರು ಮಾಂಗಳಿರ್ಬಕಂ,, ,ವಂದಿದರ್ಚ ಭಿಧಾನಕಂ- ಲಿಸಿರೆಂ.., Nov! 

21 RE ತಾಂಕಂಂಚಿತಂ,,, ಕಂಗ " 

ಳ್ರರುಳೊತ್ತಿತಾಂಭ್ರಮರಕ9.,,,,ಮಾಂಹ್ಹಾ,,,,ವೆಂವಿಂಬಂ 

ಕಚೊಬ್ಬವಂದನಂ 1 ೧೯ | 

ಬಾಲಕರ,,, ಚೂಳಾಖ್ಯಂ.., ಬೆಡೆಜಡಾಂಹ್ಹೆಯುಮಕ್ಕ್ಪಂ 1 _0೦॥ 

ಅಲ್ಲ 

ತನುಚಕ್ಟುರಸನೆ,,, ವೂಗಿನಯಿದು,,,ಯಂ, ,,ರಶ,,, ಪ್ರವಣಂ 18 ol 

..*ವಂಂತೈೈದಂಂ ಕರ್ಮೆ(ದ್ರಿಯವಾಳಕ್ಪಾಯುವಾಣಿ ಬಾದೋಪಹ್ಹಂ 1.6! 
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ಕಿ? 

89 

3» 

3) 

೨೨ 

೨) 

ಪರಿಕಿನ್ಶಂ ಎಂ 

ಅ. ದೇಹಾ. 4ಎ ,ಎಮಂಿತೆಂಕರಣ,,,ಮುದ್ದು,,ಸಾಂತೆಂ . ಮವಡಿದುವಳಿಯೊಳ್ಕು,,, 
ವವ ೂಳಧಿ,,, 

8 02 ॥ 
ಎ೬ ಮಾಯು ಸವಿೂಾರಂ ವಿತ ತ್ತಂಸ್ನಾಯುಶ್ಸೆ !ಪ್ಹ್ರಯೆಂಬುದಕ್ಕುಂ,,, ತತ್ವ 

ರ್ಯಾಯ, ತಾಜ ರ್ರತ್ಯು ೧೦, ॥ -ಂಉ | 
ಎಪಿ ಸೃಗ್ಗೋಹಿತಮಾಶ್ರ ೦ ಶೋಣಿತಾಂಬುವಕ್ಕ್ಕುಂರಕ್ತಂ ॥ ...ವಾದಂ 

Wie. 4 ಶ್ರಂ(ಸ್ರಂ) ॥ ೦೫ | 
ಎ1) ್ಸ್ಮ, ನಮನ್ಯ ಗ್ಹೃತ್ಸು ತೆ.  ತೊವಲ್ಲುಸಾಂಹ್ಹಯಂಸನ್ನಯು, ,.ಹೇದಂ 

ಬಿವಿಚಾ, ,, 
10೬1 

ಎ೯ ಸಿ... ಮೆಯಿಯೆಲು, ,, ಕೈಗಳಕಾಲೆಲುಗಳೆವುಪರ್ಶುಕಂ ತಲೆಯೆಲು 
...ಟಿನಗ್ಗಿದೊಳಕೆ,,, 

| ೨೭ | 
೩೦ ...ಮಾವಿಶ,,, ಗುಲಾಂಗಲಾಖ್ಯಂ ಕ್ಲೋವಂಂಬಲವಿಂಂದ್ರಿಯ ಮಂತ್ಯೈಂ 

Kise ಶುಕ್ಲಂ Nov 
೩೧ ಚಮೆಲಂ,. ತ್ರಿದ್ಧೂಥಂ, ,, ಪುರೀಶ,,, 1 oF | 
೩ಂ .,,ಕವಾ ಥಿ. ಈತ ಪಣವಟಾ, ..ಮಕ್ಕುಂ,,, ನಾತರಂ,,, ನಿವರ್ಶಿ ಆ 

ನಪ್ಪ Mia ್ಲಿಘಾಖ್ಯಿಂ 
॥ ೩೦ | 

೩೦ ನಿರುಜಂವಾತ್ಮ ೯೦,, .ಗ್ಯಯುತಂ,, .ಮೋಹಾ ರಜಯಕ್ಚಾ.., 1೩/೧1 

೫ 

೨೨ 

3» 

3) 

33 

3ಐಚ 

೨) 

೨೨ 

೨) 

93 

3) 

ಒಳ ಫಸ ಎಕಾ,..ಶ್ನು,,,ಫಪ್ಲನತುವಪು ಶ್ಲೇದಂಕಮಥು,,, 1೩.01 
೩ ,,ನದುವಿಬಂ. .ತಾಕಂಪ್ರತ್ನಿ, ಕತ್ತ್ಮೂ ನಾಮ,,, ವಾರ್ಗುಸಿನಕ್ಕುಂ 

,.ಹುತರನೆಂಕಿಲಾ.., | ೩೩1 
೩೬ ಮಂಡೆಲ,,, ಗಂಧಸ್ಫೋಟಕಸಮಾಂಹ್ನಯಂತದು,,, ಖರ್ಜಿ ಗಳ್ತಾ 

ವಕಸ್ಟುಂ 1 ೩ಳ॥ 

೩೭ ...ಶ್ಲೇನ್ಮ್ರಂ ನಶೊನ್ನಿತನೆನಿ,,ಸ | ೩೫ 
VY ..ಕೆಪಿಸ್ಕೈ ಘನವ ಐಛ ತಿಂದುಕಂ ಕಿಲಾ,,,ಲನೆನಿಕುಂಗಂದಂ 

೫2 ದ್ಯ. ರ್ದ್ಯಣನಾವ ಮು, ॥ ೩೬ | 
೩೯ ...ನೆನಿಕ್ಸುಂ,, .ಏಕ್ರು..,ಗತನಾಸಿ,, ನಿಫುಂ | ೩೩॥ 
೪೦ ..ಪೃಕ್ಷಿನಾಮಂಕಿರಾತೂ...ಬರ್ನು ಹ್ರಸ್ನಂಕಡು..ಕಈ ಕ್ಸ್ ತಿವಿರಹಿತ..., 

ನಡಿ...ಯುಡೆ.. ತೆದ್ದದಾನೋಡೆಮೂಕಂ | av ॥ 
೪೧ ಬಲವಂತನಂಸನಂದು ರ್ಬಲನೆನಿಕುಂ ಹೇೇಣಮಾಂಸ್ಯ ನಪ ಪ್ಪಂ[ವಲಿಭಂ] 

ವಲಿಯುಕ್ತಂ ರೋಮಶನಧಿಕಲೋಮುನುಪಜಾತತತ್ತು. 1೩೯ | 
ಳಂ ದೋವ ಪ್ರತಿ, ತತ ತ್ರವೇದಿಭಿನ ಜಂ... 'ಭೈನಜ್ಮವ ಮಜಾಯ್ಡ್ಸು, ವನ್ನೇ... ೪೦ ॥ 

ಇತಿ ದೇಹಾದಿವರ್ಗಂ(8) 
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ಅ ಭೊಮ್ಮ ೧ ...ಭೊನಪ್ರತಾ,,,ಬವವೆ.., 1೧! 

೫ |] ಎ ...ಮ್ಲಿಿ,,,ರ್ನ್ನ್ಸಿಕೆ ಕರ್ನ್ನಿವೇನನಂ,,, ತಾಳಾಂಕಂ ॥ ೦॥ಡ 

೨ » ೩ ವಲ್ಲಿ, ದೇವತ್ಸಂದಂ,,,ವತ್ಸಂನಂ,,, ಶತಾರ್ಥವದು.., 1೩! 

೫ ೫8 ೪ ಯೇಕಾವಲಿ,,,ರ್ನ್ನಾ ಕ್..,ಬನಂ,,,ನೀಕಂ ತ್ರಿಫುನಂ ತಿವೆಸರಾಕೃತಿ,,,, 

ಯಕ್ಕ[್ಕುಂ,., lvl 

» ಶಿ) ೫ ಅಂಗರಕೇಯೂರಮುದುಂಗುರಮುರ್ವಿಕೆ,, ವಂದಿ ಕೆಯೆನಿಪ್ಬುದದು 

ತಾನೆಕ್ಕುಂ 1 A 

ಜ್ ಎಟ ಓ .೧ಣಂವಾ ವಲಿಯಂ..,ಲಂಕೃತಿ,,, ಕಂಂಚೀಕಲಾಪಿ,, ರಸನಾಖ್ಯಂ | (| 

ಜ್ಯ ಚ ೭ ...3್ಯಾನಂಪ್ರುದ್ರಳುಂಟಿ... 121 

ಜು. ಈ Va ...ಮಿಜ್ಜಿನಮಭಿಪೇಕವಾಪ್ಲವಸ್ನಾ ನಮೆಂಬ ದರ್ತ್ಮಾಂತರಮಂಗವಿಶೇ 

ಬನಂ.., Hv 

ಭ್ಯ ೯ ತಿಲಕಂ,,,ಬಂಲಲಾಮಕಾಬ್ಯಂ,,, ಬೋಧ ಕಮಕ್ಕುಂ 1೯॥ 

» ೫ ೧೦ ...ವೆನಿಪ್ಪುವದುಕೂರ್ಪವರಂ,, ,ಕನ್ನುರ್ಮ್ಲಿ | co | 

ಕೆ ೨ ಉಣ ..೩.ಕನಂಕುಮಮದಿಂಗೆ ಜೊಂಗಮದಕ್ಕುಂ.,,,....ಳಾನುಜಾಪ 

ಹಾಂಹ್ಹಯಂಕಾಳೇಯಂ | ೧೧ 

» ೫» ೧೨ ..ಕರ್ಕೋಲಂ,.ಮುದಮುಂಕೂಡಿಯಪ್ರ... | ೧೨॥ 

» ೫ ೧೩ ತೆಗೆಜಬತ...ಮಿಉ,,, ಚಂದನದ್ಭವಂ,,,, | ೧೩ 1 

ಸು wt 8% ...ಹೀಡಂವಚ,,,ರಚನೆಮುತ್ತಂತನತಂಸೆ,,, ಫೂರಮಾಂಹ್ನೂಯಮಕ್ವೂಂ 8೧೪1 

» ೩ ೧೫. ...ತನುಕ್ಸ್ರ)ಸಾದನಂದ್ರನ್ಯ.. .ತ್ಪಾದಿತ,,, 1೧೫1 

» ೫ ೧೬ ...ಮಾತ್ಸಾದನ,,,ಮಂಚೆಲನರ್ತ್ಮಿಸಿಚಂದಸಿ ಯೆಂಬಿವಕನ್ಕಿ ಮಂತಉ 

ಘರೆಗಳ್ 1೧೬ | 

» ೫ ೧೭ .ತಂತ್ರಕ,.,,ಮುದಮನೀ,, ,,, ಸುವಿಮಲದವುತಂ ಜೀರ್ನ್ನ ವಾಸವಂ 

ತದುಪಟಚ್ಚಕಂ,,, | ೧೩॥ 

ಈ: ಸಟ: ಗೌ ಕೃಮಿ,,,.ಸಂತ್ಬಾಗೋಮ್ಮ್ಮ ನಾಲ್ಕುಂತವಖರೊಳುಕೃವಿಂ,.,, ದ್ಭೃವಂ 

ಸ್ಹೌಮವಖಂದು ಕೂಲ... lov | 

ಸ ೫ ೧೯ ಈ ಪದ್ಯವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿಡೆ... 

» ೫ ಇರಿ ಪರಿದಾಮ,,,ಮುಂತರೀಯಮಿಂದಿಂತಿ ಉಬ್ಬುದರ್ಕೆ,,,ಪೆಸರ್ಬಾಸಕಂ 

ಚೋಳೆಕಮನಂ ಮುತ್ತರೀಯಮೆನೆ ಮೇಲುದದುಸಂವ್ಯಾಸಂ 1೧೯॥ 

1 ಮೂಲದಲ್ಲಿ - ೧೪ ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದ ಅರ್ಥದೊಡೆನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ೧೯ ನೆಯ 

ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿರೆದಿರಂನುದರಿಂದ ೧೯ ನೆಯ ಪದ್ಯವೂ ಅದರೆ ಅರ್ಥವೂ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತ ವಾಗಿದೆ. "ನಾರಿಂದಾದಸೀರೆಯಂ ಮಂ ವಿಂಬುದು, ದುಕೂಲಂ ಎಂದು ರೇ 

ಕಂ, ಊರ್ಣಾಯಂ, ಕಂಬಳೆಂ ಈ ೩ ಕಂಬಳಿ 1೧೪1 ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ, 
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ಅ. ಭೊಬೆ, 

3 

33 

4 

88 

3) 

22 

೨೨ 

೨ 

$9 

ಕಿ) 

೨೨ 

೨9 

3) 

೨) 

8) 

೨೨ 

33 

ಸಮು. 

ತಿ» 

೧ 

dD. 

ಎ೩ 

ಎಕ 

೦೪ 

ಎಂಕೆ 

ಎಂಪಿ 

OV 

Ny 7 

೩೦ 

೩-೦ 

೩೩ 

೩೪ 

೩೫ 

೩೬ 

೩೩ 

೩೯ 

೪೦ 

೧ 

೦ 

ಒಪೌರೆಣಂ್ಲ್ಣಸೆಕಂಚೋಲಕಮು,,,ಕಚಂ., ಬೂರಉದ್ದಿಗೆ, ..ಜ್ಞಂ 

ಕಿರೊನೇವ್ಯ ನೆಮುಖ್ಮಿಕಂ ಚೇರಂಜೇಲಂ ಕರ್ನ ಬಶಾಟಕಂ 

ಕಿಜೂನೆ ತೊಂತ ಸಿರೆ,,,ನಾಕಿಕಂಗ್ರಂ.,, ಕಣಿಯಮಂತದಣಿಕಿ 

ನೀವಿಯೆಂಬಂ, ,, | ool 

MT ಕ,,.ಹಾವಾಕ್ಯಂಗಳು..., ಬಾಲಾವಹೇಲಪೇಶಲಕೇಳಿಶ್ರಂ col 

ಖ್ಯಿಂನೃತ್ತೆಂ....... ॥ -o-° | 

..ವಂಸಾದ್ಯಂವಿತಮವನದ್ದಂ,, ಕಾಂಶ್ಚವಿನಿತ್ಮು,, 1 ೩. ॥ 

..ವ್ಸಿದಂಗಮಾನೆಕಮದು? ಪಟಿಹಂ.,,,,.ಧಾನೆಂ ಪಬೆಹಂ.., || 59 | 

,. ಕಥನ ರೂಪಣೋದಿತಮಕ್ಕುಂ | -೦೫ | 

ಕಛೆಕಳೆಮಂತದು ಕೋ,,,ಪ್ರಲಾಪ,,,,ರ್ಧಿ ಕವ್ಯಾ..., 1 ಆ | 

...ಪರೆಪತಿವಾದ,.,.ಣಂವಂಂ23...... ಮಖದ್ದಂ | al 

ತಾ ರಮನುಚ್ಚ,.,ಸಾಧು,, . ಬದ್ಧ ರವಂ ! | ೦೪- | 

...ಮುಕಳ್ಕಿಂ...ಮೆದು.,.ಕ್ಕ ಸಂದ್ವಾಸ್ರ ೦॥ ದರಮಪ್ಪ ವ್ಕೈಂ ..ವಿಕೃತವಿ 

ಭಿನ್ನವಿರುತಿಕಾ.... 1 oF 1 

.ೊಪೈರ್ಯನಂಯೊಗತಾಂ ಪ J ಶ್ನಜನ,, ರ್ತೆಯದಂತ | ೩೦ | 

ಕತ ..ತಥ್ಯಸತ್ಯೋ., .ದ್ರಿಯಃಸ ಸತ್ಯಂ ॥ ೩೧॥ 

ಜಂ 26) ಮುವಾದಶ್ರೋಶ ನಾಮಕ... Hao! 

... ಸಂಸಂಸ್ರ್ಯದನಂ...ಪ್ರತೆತಿನರ್ನೈ ಯಶಂ ಜನೊರಾಹರಣಂ | ೩೩ 

ಅಖ್ಯಾಂಗನಾಮ, ,, ಖ್ಯಾಂಹ್ಪಯೆ,,,ನಮೊಗಂಟುತಾಂ.., 1 ೩೪॥ 

..ಎಹಿಂಜಿತಂಕತಿ,, ಮುಕ್ಷಿವಿರುತ್ತಿ,,, | ೩೫ಳ॥ 

..ವರ್ನ್ನ,..ಈುಂಮ,, .ಕಾಕಾಫೆವಿವಿಧ್ದ, ಪ್ರಹಾರಮದು ಖಬನ್ಪಾರೆಂ 1೩೬1 

ಳುರೂಂಕಾರಂ,,,,,ಳ್ಚ್ಪತ್ಚಳು.,,,ಕಾರಶರಗತಿಯೂಳು ಭೀಂ.,,.ಧೀರ 

ಯೋಧರೊಳುಹೂಂ,,,,.. | ೩೩೭ | 

ಖಾತ್ಯಾರ,,,ಫೀಟ್ಯಾರಂಮುದಾರಕಳೆಭ,,,ಳು.,,ಶೂತ್ಯಾರಂ,,,ಳು 

ಇತಿ ಭೂಸುಣಾದಿವರ್ಗಂ() 

.ಗ್ರಾಮರಾಯದ್ಭ. ..ಮಿಕಂದನೆಂ,,, ಪ್ರದನಂ,, 

ವಂಖದೊಳದಿರ್ಚಿಬಪರಸವಂರಾಧಿಗಮಂಂ,,, 

ಶಂಸನಂ,., 

ಪ್ರಮದಕರಂ, 

ಯಾಗಂಘಾತೆಂ..,. lot 

ವೀರಾ 

11 

1 ಇಲ್ಲಿಯೂ 0೪ ನೆಯ ಪದ್ಯವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ | ಗೀತಂ ವಾದ್ಯನ್ಯತ್ತಂ ಈ ೩ ಸಂಗೀತಂ 

ಯೆಂಬುದು, ಆ ವಾದ್ಯಗಳಂ ಬಾರಿಸುವ ಕುಡುಹಂ ಕೋಣಂ ಎಂಬುದು. ಪರಿವಾದಿಧಿ, ವಲ್ಲಕ್ಕಿ 

ವಿನಂಚಿ, ವೀಣಾ ಈ ೪ ವೀಣೆಯ ಪೆಸರು ॥ ..೨ ॥ ವಂದು ಸಂಖ್ಲೆಯಿದೆ, ಳೆ 
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೨) 

39 

೩ . 

[೨ 

೧೦ 

೧೩ 

೧೪ 

೧೨೫% 

೧ 

೧೩ 

OV 

೧೫ 

HO, 

ele 

ಎಡ್ಡಿ 

1 

... ದಳು... ಸಮದರುಶಂಸಪ್ತ ಕಬ್ಬ ಅಂಗುತಾವಾ ಕ್ರಮದಿಂದಂ 

ತಳ್ಳಿಅಾವುದುತು. ವಂಲರಣಂ, , , ಮೇಕ ಗೆನಿಯುದ್ದಂ 1೩! 

ನಿನೆರಣ,,, ನಿರಸನ, ಘಾತಪ್ರಶವನೆ,,....ಣವಿಶಸನ ಹಿಂಸಾ HY 

ದ .ಯೆದೃತ, ..ದಿಸಿನಾಹವಡೆಡೆಯೊಳು ಪ್ರತಿ. ..ಸ್ಕೃಂದಂ,,,, ಕಾ ದಿತಕ್ಕು 

ಗೆಟ್ಟು ದಿಡೆತೆಗದನಕ್ಕುಂ ಕನ್ನೈಂ "x 
ಎ ಕೆಯೆಕ್ಕುಂಧ್ಹಜ, ,, ಯಂತನಾಮಂಂ.,,,ಗಮೆನಿಕ್ನುಂ | ಓ॥| 

...ತಿನೀಸೈನ್ಯಬಲ.,, ಗಸೇನೆಸುಸಮ,,, ಧಬ್ಯೂಹ,,, ಮೋಹಿ, 8೩1 

ಅಕ್ಯರಂ॥ ವೊಂದು ಶ್ಯಾವಂಜ, ,, ತೇರು,,,ರ್ಕಾಲಾಲ್ಲಳೊಳುಪತ್ತಿ,,, 

ಸಂಪತ್ತಿ, ,.ಹರುಖಂ ಅವಿಮೂರಿಉಶಿಂ,,, 

.ಹಸೂೂಖಿಉಶಿಂವಾಹಿ.,, ಪೃತನೆಮೂಉಉರಿ ೦ದಂ ತಾಅಂಚಮಂಚವಮು 

ಮೂಈಅಯಿಂದಂಅನೀಕಿನಿ ಪತ್ತಾನೀಕಿನಿಯಕೋ., | ೪ ॥ (೯) 

(ಸಂಖ್ಯೆ ತಬ್ಪಿದೆ) 

ಪದಿಗಂ...ದಾತಕಂ,,,ತಿಗೆ.,.ಪಡೆವಡೆ,,, ॥ ೯1 (೧ಂ) 

ಎ. ಪರೋಗಮಂಪ್ರನ್ಥನಿರ್ದ್ವ,,, ಯಿಂದ ಪಡೆಯನಮಗ್ರಹ,,.ನೆಡ 

ಇಪಂ,,,ಯೆನಿಕಂಂ | ೧೦ || (೧೧) 

Re ತಾಂರತಿ,,,ದ್ಬೊದುರಮನೆ, ., | oc | (೧-೨) 

..ಹಮಖರತ್ಸೆಂದಂಮಂಗರಸ್ಷ ಕಂಕಟವರ್ಮಂ ವಿನಿತ್ತುಮಂತದಾ 

ವ್ಯತಿಕವಿತಾನಾಮುಕ್ತ... Il ao»! (೧೩) 

..ಹೇತಿಕೆ.... ಕೇವಲ... ಶಸ್ತ್ರಿಯಪ್ಪಿಕಿಳೀಿವಹುಖ, .ಶೇಮಮದಕ್ಕೂಂ ॥೧೩1॥೧೪) 

...ಲಂಗ್ನಿ.. .ತ್ಸುರಿ ಹಾದಿ ,,ದೊಳು | ೧೪॥ (0೫) 

...ಕ್ಕಿಂ ಶಸ್ತ್ರಿತ್ಸುರಿಕಾ,,, ತರಮುಂತದು.,, ಕುಂತವೆಂ,,, 1೧೫! (೧೬) 

ಅಸಿಖಂದಂ ಬಾಳ್ಪಾಗಂಪೆಸರೊಳು.,,,,, ಣಾಂಹ್ಪುಯಂಮತ್ತನ್ನಿ,, 

ಶಂತರವಾಗಿರಿ,,, ಗ್ರಖಡ್ಲೆಂ 1 ೧೬ (೧೩) 

...೪0೦ಜಿನಿ,,, ಮೆಂದಿನಿ..,ಅಶೂಛಳು | ೧೩ ॥ (ov) 

,..ಹಳುಖಂಕಂಕ,,,ಶರೇಶು .. ಶೆರವ್ಯಂಮೇಧ್ಯಮಂತದಕ್ಕುಂ ಲಘ್ಮ್ಯಂ | ೧೯ | 
..ಬಾಣಾದಿ,,, ನಿಶಂದೊಣೆಗಳು,,.,,. ನಿಳುಕುಂ.,, ಬಾಣಂಗಳಪತ್ರ 

ಬಾೀರಿಕ್ಟ್ಟ | oF # (೦) 

....ಎದಲುಕೈಪೂತೆ ಜ್ ಕಲೂರಿಕಾ..., | oof (೨೧) 

ವಸುನಂದಂ,,..,. ತಲಹಂಮಿಸು.,,,.ಗ್ರಂಧಾರೆಸಾಣೆದುವರ್ಬ ಸ್ಟ್ರಿಕಾಂ 
ಹ್ಹುಯಂಮೃದಭಾಂಡಂ | 0೦ 8 (೧) 

ತುರಂಗಂ...ಹಯಾತುರಂ, ,,ತಾ ಹಂ. ,ಕನಿದುರ್ಲೆ ವಾಹಿ 

ಯೆನಿಕ್ಕುಂ lool (2) 

...ನೆಯವಿನಿತಕುಲೇ,,, ವಾಹನಾಯಂಜಂ,.,,.. | -ಂ೩ || (೨೪) 

1». ಕ್ರ್ಕ್ಯಂ., ,ಇನಕಿತವರ್ನ್ನಂ, ರಾಹ್ಷಂ,,,ಯುಧಕಂ \ ೪ | (ಅ) « 
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ಅ, ಸಮ. ಹ ,,,ಶೂಕಳಾಂಹ್ಟಯಂ.,, ಕುಶರತ್ವಿ,,,ಮದುಕಪ್ಪಾಯಂ.., 
೫ಲಿನೆಂ | oR (೦೬) 

5 5 ಎಕ ...ಉಹೂಡು...ವಾಹಂ,,, ಪ್ರಖ್ಯೆಂರಥಮರದಂ.,,ದಕೆಪೆಸರು ॥ ೦೬1 (೨೩) 

39 39 ಇಪ. ...ದೇವರರಥಂ ಹೇತುಕಂ ರಥಂ ಪುಖ್ಚರಥಂ | ೨೭ | (೨7) 

ಹ BY -... ಶೆತಾಂಗಮಾನಂಜ್ಞಿ ಕಮಪ್ಪುದು.,,, ಪ್ರಕಂಕರ್ಕ್ಸಿ,,, ಪ್ರಹರಣಂ 

ರೆಥಿಂಗ, | ov ॥ (F) 

೨೫ ೫ ೯೫ ...ಗ್ರಧಾರೆನೇಮಿ,, ನಾಮುಂಗಂದರೋ..,ಮೆಲ್ಲಿ.., 

ಚು ॥ 186. ಸಚ! ಹತ್ತು ಯಂತ್ರು)ಶಂ ವ್ಯೇಪ್ಟ್ಯೃನವಂ | ರಥಸಂಘಾತಂರಥ್ಯಂ.., 

ಖ್ಯೆಯೆಂ.,.ಲ್ಸಅರಿವಂ 1೩0೦8 (20) 
ಬ ತ್ತ ಓಣ ...ವುಂತಂಗಜಮಿಭಸ್ತಂ,.,ಮದೇಕಪಂ,,,ಲ೦,,,ತಿಉಶ್ಯಾವಂಜಾ,,, ೩೧(೩.೦) 

೨» ೫ A ...ಕರಿನಿವಹಂವ್ಳೋಹವಂಂತೆ,,, ಪಡುಗುಂ lal (aa) 

» ೫ ೩೩ ..ಡಾನೆಮೆಂತದಕ್ಕುಂ ಮದಾಂಹ್ಹುಯೆಂಕ್ಕೈ...ಗ್ರಹಸ್ತ್ಯ ,..ಮಿದಜರೊ 

ವಾಲ, ,, 1 ೩೩ 1 (೩೪) 

» ೫ ೩೪ ಪ್ರತಿಭಾನಂ...ಗಳತಿತಂಗ,,,ಯಮಧ್ಯ,...ಪಿಾಂಗಕ್ಕೆ.,, ಶ್ರುತ, ,ಪುತ್ಸ.... 
ವೆಂಯಿ,,. 1 ೩೪ ॥ (೩೫) 

» ೫ ೩೫ ಗಾತ್ರಮುಮಪರೆಯೆಂ ಮೆಂಬಿಉಗೋತ್ರಂ.,.ಳೆಕ್ಟಕ್ಟುಂ,.,ಹೇಣಂಕ.., 

ದೂಮ್ಯೂಖ್ಯೆ,,. ಕಫ್ಲದೊಳ್.... | a 

» ೫ ೩೬ ..ಸೆರ್ರಿಚಿವರ್ನ್ವಂ ,ಸ್ತೆರಣಕಂ,.,ಹಿಂಡೀರಂನಿಗಡೆಂ...ದುಗಭಿಧನನೆಂ 
ಗಳೊ ॥ ೩೮ ॥ (೩೬) 

» ಚ ೩೭ .«.ಮಂಫ...ರತಚಾರಣಿ,..ದುವಿತತಂತದ್ದೊತ,.. | ೩೭ ॥ 

ಎ ss AN .-.ತೆಮದ್ದಾಂ... ಕಳೆಮಕನ್ಫುಂ,, ಯೋಪದೇಶ,.,ನಾಪ್ರವಣಿಕಾಪವಾಹ್ಯ 

ಟು ಜಾ ಜ್ ...ದಕ್ಟ್ರಿಲೇಯ, ,, ನಸ್ಬುತರಂ, ,,೪೦,,, ಭೆಂವಾಶೆರಂ ಕಂ ಕ್ರ್ವೆರೀ,, 1೩೯1 (೪೦) 

5 ಈ ೪೦ ..ವಂತಯಾದಿರಿಬ್ಯಯಾನ,,, ಮಂಡೆಲಂದೋಳನಂಹಯಂ | Yo! (೪೧) 

ಇತಿ ಸಮರಾದಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವರ್ಗಂ(8) 

ಅ, ಪಶು. ೧ ,..ಪತಿವೃ ಬ, ,,ಕಕುದ್ಧಂಕುಶಭಾ,,, ಶೃಂಗಮಿಳಿತಂಂಕಕುದಂ | oll 

»» 34 -ಏ ಶಾಕಟಬಂ ಶೆಕಟೋಪ್ಪಂ,.. | | 

» 21 ೩ ಕರಮೆಳ, ,, ಶಕುತ್ಕರಿ,,,ತಿರ್ಹಲಾದ,,, ಧುರಿಯಣ ದಉರೆಯ ಧರ್ಯ 
ನಾವಂಂ,,, lal 

py 5 ..ಎಪುತ್ಸವಂದು,,, ಕೊಳಗುಕುಳಂಶಥವತಾಸ್ಟಳಿ,,, ವಹಪ್ರದೇಶ,.., (91 | 

೨೨ 

33» 

ಳೆ 

2 

ಕ 

,,ನೆಅರಿದು,,, ತರ್ನ್ನೆ ಕಾಭಿಧಾ,.. ಜಾತಂನಳಸಿತಂನದು ನೆಸ್ಯೊಂತಂ.... ಕ 
ಪಶುವಘ್ನೋಶ್ರಾಗೋಸುರಭಿಸೌರಭಿ ಸೌರಭೇಯಸಮೂಾಖ್ಯ., ಸಾಮಿ 

ಸುಬಹುಪ್ರ.. .ಪರೇ ನ್ಹೈಕಾಂಹ್ಟಯಂ ತಾನಕನ್ಯಿಂ 141 
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೧೩ 

೧೪ 

0 (ಟಿ 

ಅ. ಪಶು ೩ :ದನುಚಿರ,,, ಬಸ್ಫರುನಾಮುಂತೆಖಂಹು ಗೋಪಂ,.,...ತ್ರ ಮಮುಪ್ಪುದಲ್ಲಿ 

ಯಖಂಗೋಬ್ರಜದೊಳ್ 1೩೭೬1 

ಅನುವರಿಸಿಂದಪ್ಪದೆ ಕೆಂದನೆಯೆಪ್ಸುದದಲ್ಪಮಂ., ವಿನಾನಾಯ ತನೆ 

ಮಗುಳ್ದೊದು ವೆಹತ್ತತ್ತದುತನೆತಾಂ ಪಪ್ಸಉಹಿ,,,ಯೆಂದೆನಿಕುಂ 1 
...ಹೀನಸ್ಮನಿತಾಂತದು,,, ದದಮಾಪೀನಂ,, ಹೈ ಗೋತ್ರೆಯೆಂಬದನೆನಿಕ್ಯಿಂ!೧೦! 

ರಸೆಮಾತನೂ....ಭೃನರ್ಕ್ ಕಾಭೇ,,,ಸೌಾರಮೆಯಳೆರ್ಕಾ ಬ್ಯ, ..ಪೆಣಳಿ 

ಗಕನ್ಯ್ಯಿಂ | ೧೦ | 

ಅವಿಮೇ ಮವಖರಬ್ರೆಂ ಮೇಡ್ರಮೋ | ಳಕಂಪ್ರಿಪ್ಲಿಯೆಂರಣಖೇೇ,.. ತತ್ಸಿ | 

ಗವಜಂ ಬಸ್ತೆಂ ತೃಗಮೆಂಬನೆ ತ್ಸಾಗಳೆವಾಜಿಗಳ್ಳೇಯಾಖ್ಯಂಕರಭಂ 

A ಕ ಗೋಮಯೆಂತಾಂ | ಕರಿಶಮಂದು 

po ಸ್ವಂ... 

,.ಶರರೇಣು ರಜಂ ಸಮತಾನವಿಂಂತಿವು ತೆರಳದೆಪುದಿ,, | ೧೩ ಡ 

ಗೋವಿ ಪ್ರಭ್ಛತಿ ...ಹಮುಪ್ರಧನಂ ಧನಾಂಹ್ಟ.,, | ೧೪ 1 

ಇತಿ ಪಶುವರ್ಗಂ(ಕ) 

,.ಹತಮುದಿ ಸಾರಿಖೆ ಸ್ಯೋದಸ್ನಿದಾ ಬ್ಯ... ¥ ೧x1 

ಸುತಮೂ..ಸರ್ನಿಃ *ಸಂಜಿತ,, .ೆತೀನಂಸ್ತ್ಯಾ,., ದೃತಮೆವತಿವಿಳೀನ,,, 

ಶ್ರುತಂ Wy (| ೧೬ | 

ದಧಿಕಸ್ತು.., ಕನ್ಯಿಂಕ್ನಿದಧಿವತ್ಛಿ ಮ್ಹಂ,,, ದ್ರಪ್ಸ್ಯಂ | ೧೩ ಟ 

...ನಿಬ್ಬೆನ್ನ್ನಂ,,,ಗರಿಸ್ದಿಕಂ,,, ಕುಂಬಲಮೆನೆತಿಳ್ಳ,,. ವಳಿಸೆರಂಜಿಸುವರಸಲ 
ವಂಜ್ಚೆ lov fl 

,. ಮಧು ವಾರಂ ಮದ್ಯಂ.,.,ಹನಿಲಂ ಕಲ್ಕಂ...ರಿಮೆದಳಿ,,,ಕದು,., 

ಸುರೆ ಜಗಳೆಂಕಳು ll oF | 

ತ್ರಿವಿಧಿ। ಬಾನಗೋ.,, *ಸುನಿನಕಂ.., .ಹಾನೆಂನಾಣ್ಣಿಡಿಪ್ಲ ಕಡುಸೊಳಕ್ಳಿ 

ಭಕ್ಷಣಂ ತಾನದಂಖೆಸರೊಳುಪ ದಂಶಂ co 

,.ಹೆರಿಶನಂ,,.ಣಿನದು,,. ಮಾಸಿತಂ,, 1 ಎ೧ ॥ 

ತೃಸಾಂತ್ಟಾಯಂಕಪಾಲಿಐಕ್ಲಿ ಸಾಘುಧಾ,,. ಚ ಹ್ಲ್ಷುಗಳ್ಪಸಿ 

ವಕ್ಕುಂ 1 ಎ! 
..ತ್ಸೈಬ್ಚೈಂ.,,ವಿರಿರುಸ,, ಭುಕ್ತೊ ದಿರಣವಮನಂ,.,. ಪ್ಯೈತ್ಸರ್ಜನೆಂ,,,|.ಎ೩] 
_..ಹೌರಾಂತರಸಂ ೦ಜ್ಯ್ಯ.. .ತುಯಿಯ್ಯ್ಯಲು,, ನಾಳೆಂ ಶಲ್ಯಂ | ೪॥ 

...ತ್ವೈರವುಂಶಾಲಾಬೆ,,,ದರಪಕವಂದ,,, ಭ್ರಷ್ಮೃಂಯೆವಸವಂಉಕಿಗೆ 8.001 
ಅಕ್ಕರ, ,,ಅಡಿಗೆ......ಬಿಪ್ಟೃಕ... ಪೈವುರಪೂವಪಲಿ.,, ಮುಮೊಡನೆ,., 

ದದಂಸರ್ಶಿ ಬ್ಯ... ಕೆಟ್ಟರ್ದದು ವಿಕಾರಂ,...ರಿಂ ಗುಡೆವಿಕಾರಂ 
ಫಾಣಿತ,,,ತ್ಸಂಡಿ,,, ಶರ್ಕಸಿತಶಾಂಹ್ಹಯೆ,., ॥ -೨ಓ॥ 

ಯಾ ನರ್ ಾರವ ಇನ ಇನ್ ಸಾರವ ನಗ್ ನಾನ ಇನ್ನನನಾನ 
1364-33 



21, ಪರಿಕಿಬೈಂ ೨ 

ಆ, ಧಾ, ೧೩ .«.ಸಾಹ್ಷಾಪ್ರಸಾರಳು, ನಳ, ಬಾದರ್ಲೆ.ಗಿರೆಸವೀ,., | ೦೩ 1 

jj ಇಷ್ಟ ೧೪ ಭಟತ್ರಂ ತಂಂ,,.... ಗುಂಭಠರಕಲುಖ್ಯಾವಿಪಕ್ಟಾ.. ,ಬಿಡಿಗಿದ್ದು ಶೀಲಂ 

ವಾಗಿರೆ,,.ಣಗಿದ | -oY ಭ 

9 ೨» ೧೫ ,..ವಂಧಂರಂತಿಕ್ಕಂ,,,,,, ಕಿವಾವೆಂದು,,, ಭೇದವುದು.,, | oF 

ಇತಿ ರಸ ನ್ನವ ರ್ಗ 0(8) 

1 » ೧೬ ಜಾಂ ಚೊನ್ನ್ನಾ೯ರಂ...ಕರಿನಾಮುಕಂ,,,ಶನಲ್ಲಿ... lo 

js » ೧೭ (ಇದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು ಒಂದು ಕಂದವಾಗಂವುದಂ. ಟಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ್ವಿದೆ) 

ಇದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ತುವರಿಯದಾಢಕ..,ವಂದವರೆ..,, ಹರೇಣರಿಚಣಕಾಬಖ್ದೆ ....ಉದ್ದು`ಾ 
ಗ್ರೆ 

ಓಕವುಕು ಮೈ ಕಂವನಮುದ್ಗಂ, 1 || ೦ || 

ಗೆ ತ ರ್ ... ಮಾವು ಕಂ,,, ಮಾಂಗಲ್ಯಂ... ತಿಲಮೆಳು ವಿವಿನಜವುಂದು ಜತಿಲಂ |೩॥ 
( 

ಗ್ದ » ೧೯ ಸಾಸವೆ,,, ಮಾನಂ ತೃಣಧಾನ್ಯಕ 4 ಮದಾಗಹೆಳಧಳಿ ಕನೀ,,, Hy 

ತ ೨» ಎಲಿ ,.೫ಪಂ ವಂರ್ದ್ವಸಸ್ಯ,,,ಸಂಘಾತಂ ಬಹುಭೂತ,,.,.. ತಾನಕ್ಕುಂ | x1 

೨ ೫ ೧೬ | ಯವಮದುಕಿತಶೂಕಂ ಕೋ। ದ್ರವನಾಮಂ ಕೋರಮಾಶಕಂ ಶ್ಯಾಮಾಕ! 

ರಲಉತ್ತರಿರ್ಧ ) ಹ್ಹಮದಕ್ಕುಂ ಶ್ಯ್ಯಾಮೆಂಬರ | ಗುವರಕುಮತ್ತಾಪ್ರಿಯೆಂಗು ಕಂಗು 

ಸಮಾಖ್ಯಂ 1೬॥ 

ಜು ಬಜ ರಿ ... ಶಂಬಿಧಾನ್ಯಮೆದಕ್ಕ್ಕಿಂ ವಿದಳಾಭಿಖ್ಯಂದಿಟ್ಟಾದದು.,,,,,ಸವರ್ನ್ನಂ 

ಕೀನಂ Ie! 

» ಎ. ಕಿಂಬಾನಾಮುಂ್ಗ,.ಕೆಂಸಾರು,,,..., Hv 

ಇತಿ ಧಾನ್ಯವರ್ಗಂ(8) 

ಕಾಂಡ ಪ್ರ.-೧-- ಉಪಸಮಿ,,,.ಳುಪಪ್ಸವಂ...,ಪ್ರಕರಂ ಉಪಫ್ಸವಂ ತನಂ ಪ್ರಮೋದಂ 

ಸಮಗತಿಯಿಂಡದೊೊಂದಿ | ೧॥ 

! ಮೂಲಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಕ-ಖ) ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರವೃತ್ತ್ವವೆಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪಾಠಭೇದದಿಂದ 
ತಬಿಕ್ಬಿ ಗಿರುವ ಸಮಾನಪ್ರಾಸಾಶ್ನರವುಲ್ಳ ಎರಡೆ ಕಂದಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಕ್ಕರ ವೃತ್ತ 
ವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಲಹ್ರಣನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕರವೃತ್ತ್ವವೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಬಾಠೆವನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವೃತ್ತದ ವಿರಡೆರಡುಬಾದಗಳಿಗೊಂದರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಏಾದಗಳಿಂದ ಎರಡು 
ಕಂದಗಳಾಗುವುವು. ಉತ್ಕರಾರ್ಥದ ಕಂದವು ಈ ಪ್ರತಿಯಫ್ಲಿ ೬ ನೆಯ ಕಂದವಾಗಿ ಮುಂದೆಕೊಟ್ಬದೆ, 

೧೩॥ ತುವರಿಯದಾಡ ಕನಿವ್ಬಾ! ವವಲ್ಲಸಂಜ್ಯೈ ಕಮದವರೆ ಗೋಧೂವಂಂಗೋ ॥ 
ದುವೆ ತಾಂಹರೇಣುಚಣಕಾಭಿ। ಖ್ಯೆವುದರ್ವ ಮಾಬಿಕಮಕುವ್ಕಕಂ ವನಮುದ್ಲಂ | of 

ಗ್ರಂಥಫಭಾತದಿಂದ ೧೨೨ನೆಯ ಪದ್ಯಗಳು ಸೇರಿಹೋಗಿ ೧ ಪದ್ಯ ವಾಗಿದೆ, 
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ಹನಿಂಡೆ ಪ್ರ. ೩ ಸಮಿಸುಗೆ ಜಗಕ್ಕಕ್ಳಿಯುಮವಿಪ್ಲವೆಂ,.,ನಿಶ್ಕ್ರೋೇಯಂ,., 8 ಕ 

ಆ ಸ್ಯ .ಸಂತವರ್ಗಃಭ್ಯಕ್ತಿ ಯಿಂದೊಂದಿ,, ತಂನಿತ್ರತಿವಂದ್ಹಾಸ್ತೈದೋಶ 

ಧ್ವಾಂತಂ,,,ಸ್ಕ್ಯವ್ವ ಠಂ,,, 

೫. ...ವಖಕುರ,,,ಜಾಯತ,.ಸುಮಂಂದವನ ರರಾತಿನರ್ತ್ನೃನೋ, , ಸುಂದರೀ 
ಭಿ 

:ಕ೦ಂಕು ಮಾಂಕಿತ್ಸ ಗಂ (೪) 

ಗದ್ಯ 

.ಕನಿಂಡೆಂ ಸಮಾಪ 0($) 
ಧಿ 

ಸಾ. ವಿ.ಣಿ. ೧ ಅ hata ಪ್ರಕೀರ್ಣವರ್ಗಃ8| ***| ಕ್ರಿಯಾಗುಣದ್ರನಪರಂ 

.ಚನುಭಿನರ್ಣಿ, |W 

ಜು ಜು 0-9 ಉರೇಂಪ್ರಲ pn ಪ್ರವಮುಖಂ ಪ್ರಮೀಕಂ,,..ನರಂನರೇಣ್ಯಂಪ್ರನದಂ 

ಪ್ರಹರ್ನಂ (ರಂಕ್ಸತೀ 

ಕೃತಿಸಭಾಸಭಾನುಕ! ರಂ ಸಭ್ಯೆಂ ಸಭಾಸದಂ ವಿದಾಂಸಂ | ಟೀ॥ 

ಪರಂಪ್ರಧೂನಂ... ಈ ೭ ವಿದ್ದೂಂನನು | ೧.೨ | ಬಂದಿದ 1 01 

ನ Re ಬಿಟಿ ಸಿಷ್ಲಿತಂ,,, ಪುಣನಭಿಜ್ಞಂ,,, ಕೋವಿದನದೀಪಂ` ಜಾಣಂ la 

ie ಇ 6 ಕೃತಕಿಲ್ಬಾಸ್ರೃಂಸು -. ಹೇ ಕಂನಿದಗ್ಬಂ...ಸುಮನನಲಸಂ, , ಪ್ರತಿ 

ಭಾವಿತ್ನಂ,.. | 9 

6 ಖೆ ಪ ...ಮೂರ್ಕ್ಶ್ಶಂ,,, ವೈಧೇಯಂ | x 

೫ ೫ ೪ ..ಮೃದ್ದಿನುದಾತ್ರ್ಮ.,, ಚ್ಹಮನ್ಮನ,,, ನಲೀ ಕಮುನನಂದರ್ಯಕ್ತ್ವಂ HN 

೨) 22 ೪ ,..ಸೌತನಧಿಪ,,, | ಫ್ಲಿ || 

ತ ೧೧ Wie ಕತತ. ರನೆನಿನುನಂ ಶ3ಿತಕಂ,,,ಸಖಾಯಂಗೆ,,, i vd 

ಜಾ | ೧೦ ...ಶತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನವಂ,,.ಪರನಹಿತನನ ಹೃ ದಂ (ತ) ನಗಾ Hx 

»» 2 ಈ ..ನ್ಯಯಕಲಿ. .ಭೆಯಸ್ತ್ವ ೦ ತ್ರನ್ತಂ | ೧೦4 

» » ೧೩ ..ಜಿಲ್ಪಕತನಿಂ.. ನೀರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೆ. 1೧೧॥ 

೫ ೫ ೧೪ ಮಾನ್ಯಂ ಪ್ರತೀಶ್ಟ್ಯ.. ಸಯನ; .ದೆಗ್ಗನಮಾನ್ಯ,.. 1 ೧೨॥ 

ಚ ೧೫ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ,,, ಆರ್ಮೆ ತ್ರೆನಿಂ ಸ ತಹ [| ಸಮ್ಬುದ್ಸಾಹ 

ನಾತಂ ....... ಶ್ಲಾಹ್ಯ...ಮರ್ಮಜ್ಞೃಂತಾಂ ವ್ಯಥಕನಧಿಕಂ,., 

ವಿಕರ್ಮುಂ ಕರ್ಮ ದ್ಯತಮುನನನಂ... ॥ ೧೩ ॥ 

ಹ ವಾರಾ ಮ ಹಾ ವಜಾ ಇನು ನ ನಾ ಸಖನ ಜ್ 

: ಈ ಬಾಠವೇ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿಯೂಣಇದೆ. * ಈ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ. ಲೇಖಕಪ್ರ ಮಾದದಿಂದಲೋ! 
ಗ್ರಂಥವಿತಿತವಾಗಿದ್ದ ಮೂಲಪ್ರತಿಯ ದೋನದಿಂದಲೋ! ಎರಡೆನೆಯ ಹೆ ಆದಿಯ ಸ ಲ್ಬ 

ಭಾಗವೂ, ೪ ನೆಯ ಕಂದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಹಲ್ಪಭಾಗವೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂದವಾಗಿ ಪರಿಣನಾ 

ಸಿದೆ. (ಫಂದೋ" ದೋನವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಭತಿಗಗಳು ಒಟ್ಟುಸೇರಿ ಒಂದು ಸದ್ಯಪಾಗ 
ಲಾರ) 'ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ನಥಖ್ಶ ೬ ಬಂದಿಜಿ, 
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ಸಾ, ವಿ.ಣ. ೧೬ ಚಿಕುರಾಭಿಖ್ಯಂಚಲಂ,,,ಸಾಲ್ಪ್ಪಾತಂ,,,ತಾಂವಿಪ್ರಕೃತಂ,,, ನನನವುಂ 1೧೪! 

೨ 

೨. 

33 

34 

೨೨ 

19 

ಕಿ) 

8) 

)) 

3 

3» 

೪? 

»3 

2 

332 

39 

೨೨ 

$3 

೨೨ 

33 

» 

೨ 

3) 

2 

೨9 

೨೨ 

ತಿ$ 

೨೨ 

` ಶಿ 

* ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಸಂಖ್ಯೆಯಖ ತಬ್ಬಿದೆ. 

೧೯. 

೧೬ 

೧೯ 

We) 

ಎ.ವಿ 

ಏಸಿ 

೦೪ 

೦೫ 

ಎ೦6 

ಏಲ್ಲಿ 

Wel’ 

Wo x 

೩೦ 

೩.೧ 

೩೦ 

೩೪೮ 

೩ನ 

೩೬ 

ಲೋಹಳೆನಉಕಿ ಗವ್ಯಕಾಹಾರಂ ಹಳಿಯೆವಿಪ,. .ವಿಂಮಹೇಚತ್ಚಿ,, } 

ವಂಖಿಖಂ | ox! 

ಜಾಲಿಕನೆನೆಳಾಪಟ ಕಂ! ನೀಲೀರಾಗಂ ದೃಢಾನುರಾಗಂ ಲಜ್ಜಾ 

$ೀಲಂ ಲಜ್ಯೀಲಕರೆಂ! ಶಾಲೀನಂ ಶಾಗದಾಖ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮೆಧೃಸ್ಯೈಂ 1 ೧೬॥ 

..,ನನಿಖ್ಸ್ಯ.,,ತಿಶುಕ್ರನತಿ,,, ಸುರತರು, ಪರೀಷ್ಷಿಸಲ್ ॥ ೧೩ ॥ 

.*ಸ್ಪೂತ್ಸಂದಂ,,,8ವಕರಂ ಪವಕರಂ,,, 1 ov 

ಪ್ರಸ್ರುತಂ ಪಶಸ್ತೃ,,,.ನಸಂಯುತಂ ತಾಂಪ್ರಣೇಯ., .ಹಿಸತಿಶಕ್ತ,, | 

ಯಂಸಂಭೈ.. .ನಾದೃತಂ ಸಾದರಣಂ | oF ॥ 

..ಸ್ನಾದಾಶ್ರಯೆ.. .ಉಂಗೆಗಾಯುತ್ತಂ,.,,ವಶಪತ್ತಿ.., ನಾಸಿ,,, | -೦॥ 

ಬಚರಪ್ಪು ತಂ,,,ಶ್ರಣನತಿ,,,ದ)ು ಸಿರ ಕೋಪನನೀ,, ಸಮಕ್ಸ,, ಕಟುಂಬ 

ನುತ್ಸುಕ ಸೋದರಿಕಂ ಉತಿತಂಭರಿ ಭುಸ್ಟರ ನದ್ಯರಂಚ್ಯಾಳೆ. CN 

Riess ಜವಿಘಾನಲಲೋಲಮನ...... I ool 

ಬಾ ಬ್ವನೆಪುಟ್ಟ ದ್ಬಾ ರಿದಡೆಗುಚಿತ ಮನಖಂದಸಪಂದನ,, ool 

A ನ ಸ್ನ ಸ್ಥ ೦,,.ಭಂಡಾದಿ,, ಪ್ರುದುರಾತ್ಮಂ | 0೦೩ ॥ 

, ಶ್ರಾಪಣೀಂಿಲ್ಯ ತ, ರ್ಚತನಭ್ಯರ್ಚತ ನಪಚಿತಿಯಿತ ನಸಚಿತ 

ನರ್ಥಿ,,, || ೨೦೪ | (x) 

೦೫ 
ಎ೦೫ 

ಗ್ರಂಮತ್ತೇೇಕ್ಕನೇಕಾಂಕಿ ಯೆನಿಪನವನ ಸಹಾಯಂ | -o4 | 

...ಪ್ರತತಿಜಾಲಂ ಶ್ರೇಣಿನರ್ಗ್ಸಂ ಕದಂ! ..,ಮಾವತಿ,,. ಗ! (೭) 

ಸಾರ್ಧನಾವಂಂ,,,ಯು ಕಯತೂಧಥಂ,,,ಸಮೂಹಮಂಂತದು,.. | ov ॥ 

..ತೈರ ಸವಖತ್ಸ )ಯುಂತಿಂಕೂಟಂ ಉಪಜಾತಿಯಪ್ರಪಂಚಕಂ 

ಪಂಕ್ತಿ ಮಾಳಿ | oF I 

...ಧೂಮೂಾಳಿ,,, ಬಲ್ಯಾಖಲ್ಯಂ.,, ದಿತೋಕ್ತಿ,., | ೩೦ | 

ಮಾಣವ್ಯಂ ಮಾಣವತತಿದೇನುಕ,,, ಮೌಕವಂಜಂಗುಪ್ತಾನೀಕಂ ಮುಖವ 

ನಿರಂತಾನನುವ್ವ್ರಕವ.,. ನಂಂತದಹ್ಟೀಯಂ | ೩೧ 

ಜನದ ಪೂನಾಳಿ.,.... lao 

ದಶಕೃೃತಿ,, .ನುಯುಃತಂಸಹಸ್ರಂ ದಶಕಂಲಖ್ಞಿ ದಶಪಣಮಯಖುತಲಂ್ಲಿ.. 

ನಿಯತಂ Haat 

.. ಗುಣಶಬ್ಬದ,,, ಗಣಗಿಯಂ,,, ಕ್ರಾಂತೆಮಕ್ಕು ಮದಂಸಂಖ್ಯಾತಂ, Haul 

,.ಯೆಮೆಲಕಳಂ ದ್ದುಯಂದ್ದಿತಯಂ.. ಸ | ೩ | 

ಶದ್ಭಶಂ,,,ಪ್ರಕಾರಂ,,,ಮೆಂದಿಂತಿವಉಂಗೆ,,, | ೩೮೬ | 
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ಸಾ.ವಿ.ಣ. ೩೩ 

33 

೨೨ 

83 

339 

೨೨ 

೨೨ 

೨3 

32 

33 

»3 

೨೨ 

೨) 

33 

೨೨ 

33 

32 

೩ 

೩೯ 

10% 

ಳ೫ೆ 

೪೭ 

Vv 

೪೯ 

೫೧ 

ಜಂ 

೪೦ 

ಳಂ 

೪ 

೪೩ 

೫೩ 

೫೪ 

೫೫ 

೫ 

೫೩ 

XV 

೫೯ 

..ವಮುಖಚ್ಚನ್ಯಚಮವಾಗ್ರಂ.,, 1 ೩೩ | 

ತನಮೂಲಿ,,, ಮೂವರು ಮದ ನುಜೃಂಭೆಂಗುರುಜಿಹ ೬೫ಂ, ಪುಟ 

ಲಂರುಜು,,,.,, ial 

, ಹಲವಮದು , ಮಪಹತಂ... iar! 

ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಶಿಪ್ತಂ,,.... ಹಸ್ತಿ ಕಂ. ..ಪ್ರಲೊಗವುಂಪ್ರತಿನ ಮುಕ್ಕುಂ 

ಪ್ರಸವ್ಯಶಬ್ದ ಮೆವಕ್ಕುಂ ॥ Wo i 

ಜರೆಡೆಂ ಸದ Rag ಗ್ಗ ಸಮಾ ಕೀರ, 1 ಸಮು ಪಚತಂ | Ya! 

..ತನಾಖ್ಯೆ,..ವ 1 ಜಗು ॥ ೪.೦ | 

ಪ್ರತ್ಯಗ ಗ್ರಂಸ ಸ RN, Val 

ಭಿನ್ನ ಭೆಗ್ನಂರುಗ್ಹಂ. .ತ್ಸೈತಮ ಕತ್ಕಿಂ, .,ಸಂನಂ,,,ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಂ,,,ಪರಿತಂ,,, 18% 

ಮಂದಾಕ್ರಾಂತಂ || ತ್ಸಾತಂ.,, ದಿತಖಂಗೆತ್ಛ್ಯಕ್ಷಂ ವಿಧೂತಂವೈಪೆ ತಂ 

ಕ್ಥತಂತಂಶಾಂತಂ ಕೃ ಶಮದುಕಿತಂ ತೀನ್ಹವಖದ್ದೇಜಿತಾರ್ಥ ೦1,.. 

ಬದ್ಧಮಾಪ್ತಂ (ಪೆರಂ)...ಹೃಪಿತವಖದಿತಂಪುನ್ವ., .ಪ್ರತ್ಛಪ್ತ ಪಂ, ೫ 

...ನಿಷ್ಟಾನಿತಂ,,,ಲೀನಂದಿಕೃತ,,, ಅವಗಾಂಶಿತ ಹಿತ ಹೆೊಗರೆತ್ತಿದು 

ದುಪಲವು,,. 1 Ve | 

ತಿ ಸ್ಯೈಂಮುಂತದಕ್ಕುಂ... 1 ೪೭ | 

...ಹೆನಿಕುಂ,,.ವಿಗತೆಂ ನಿಪ್ಪ್ರಭಮಾದುದು.. 1 ೪ ll 

*ಛಂನಂ ಛಾದಿತ......ವಂಂಜಿಾಹಿತಂ,,, "ರ್ಗ 4 

ಸಾಭಿವೃತಂ.... 1»೫೦॥ 

.,ವಂದಿಗ್ಹೀರ್ಣಂ ಸಂನಮಿದ್ದಿತಂ ಸಂಚೂರ್ಣಿ ..ಮವಿಸ್ಪಬ್ಬಾರ್ಥ್ಹಂ | Kol 

ಅರ್ಥಸಮುವೃತ್ತ| 

ಹಿನಾಂಷ್ಟೀರೆಂ ದೀನಂ ಹೀನಂ | ತ್ರಾಣಂ ತಾತಂರಕ್ಷಿತ ಮವಿತಂ॥ 

ಘ್ರಾಣಂ ಫ್ರಾತಂ ನೀತಾಮೋದಂ!। ಹ್ರೀಣಂಕ್ರೀತಂ ಲಜ್ವಿಕಮೆನಿಕುಂ॥ | ೫.೨1 

,..ಭೀಬಿಂ..ಧಿಕಂಕ್ಹ್ಂರಂ,.. 1 xa 

,.ನಛ)ಂಖಳೆಂ.,,, ಮೆನಿಕುಂ | ಬದ್ದಂ ವಂಿತಂಕೃತಮಾನದ್ದ... 

ಸಿತಂ ಶೃಂಖಳಿತಂ 11 wv | 

..ಭೂತಿಸುಪ್ರಯಾತಂ.., H ೫೬೪ 18 

.«.ಲೇಸಂತೃಟಿ, ,.ಲವಣಂ,..ಮಾತ್ರಂದಭ್ರಂ.... ಹ್ಹೈವತಿದೀನ,,, ೫೫ ॥ 
ಸಮಮಬಿಳೆಂ ವಿಶ್ವಮಶೇ,, ,ತ್ಲ್ಲುವಿಕಲಸೆಕಲಂ ತೋಂ ನರ್ನ್ವಮನೂ 

ನೆಂ. Hg ..ಸಮಗ್ರವಾಚಿ,.. | ೫೬॥ 

..ಶುಭೆತರ.. ಪ್ರಕೃನ್ಟಂ,..ನಲುಚಿತ್ಮಪ್ರಿಯವುದುಮುಗುರಂ.., 1 ೫೬1 

 ಮುಚಿಕಂಕಾಂಡಂ...ಮನನೆರಂಖೇಲ.. ಕಪೂಯಂಯೋಪ್ಯಂ | RY y 

ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಭೆಂಗವಿದೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳು-(೫.೨ ನೆಯಪದ್ಯವಾದಬಳಿಕ) ನಬಂದಿವೆ. 
1 ಇಲ್ಲಿ ಛಳಿತಿರನೇ ಇದೆ ಆತೆ” ಇಲ್ಲ. 



218 ಪರಿಕಿನ್ಮಂ ಎ ೧.1 p 

ಸತಿ. ವಿ. ಣ, ೬೦ ಚಲಮಾಲೋ"ಲಂ ಚಂಚಲ | ಚಳಾಚಳೆಂ ಚಾಪಳಂ ಪರಿ... ಕಲುಶಂ 

ಕಲುಕಿಕೃತವತಿಮಲಮಪ್ಪುದುನಾವಿಳೆಂ., .ಛ್ವೆಂ ll Fy 
» ೫ ೬೧ ..*ಜ್ಹಲಮಂರಿಮೇಧ್ಯಂವಿದ್ದಂ.,, 1೬೦॥ 

ನೆ ಓಂ .,.ತೆಮರ್ಜುನಂಬಾಂಡುರಂಸಿತೆಂ ಶುಚಿ,,, | ಧನೆಲಮನಲಪ್ಲ ಮೆನೆ...) 

» ೫ ೬೩ ...ಸಿತಂವಿನೀಳೆಂ ತಾಮಂ.,, ಚಕವಯಂಪಿಂಂಡೆಂ,,, ಲ್ವ ರ್ಬ್ಟುರವಂಂ 14.01 

೬೪ ...ಶೋಣಮೆದಾತಾಮ್ರೈರೋಚಿರಕ್ಷಂ ವಿಲೋ(ಹಿತಂಸಂಧಕ್ಕಿಂ ಅರಂ,,,... 
9» ೨೨ 

ನಾಕಿತಮಾಗಿ ಧೂಮ) ಧೂಮಂಂ ನಾಮೆಂ 1 ೬a 

» 2೫ ೬೫ ,,.ಪೊಂಗೆನರಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಬಣ್ಣಂ ಈತಾಂಗಳೆ,.. ॥ ೬೪॥ 

4; 1 ೬೬ ,,,ಮನೆಪಡೆುಗುಂ,., | ೬೫॥ಟ 

» 33 ೬೭ ..ಛಿಂನೆ,,, ಶನ್ತಮನಿಶ,,, ದೃತಮವಿಂರತಂ,,, | ಓಓ || 

Ne ೬೪” ಸಮಿಂಧಂ,,.ಸವಂಂತಿಕಂವಿಕಟ,,, ಬಾಂತೆನೆಮೆನಾಸಂನೆಮಂತಿಕಂ 

ವಿಕೃಸ. ಬಪೆರಿನಲತಿದೂರಂ | ೬೭ | 

33 »» ಓಕ ತೊ ಊರ ಹ್ಲ,,, ! | ಓರ || 

ಚ. 2 ೭೦ ...ತುರ್ಯಾಂಶಮಗ್ರ್ಯಮಗ್ರಿಮ,,, ಮಾದ್ಯಂ ದೊಳಾದು,, .ಹುಂತ್ಕಮ. Meh 

೬೧ ...ಕಹಿದಸಮುಯೆಭಮು ಹೈಮವಾಗ್ರ್ಯೈನ್ನಿ... ದೊಳುಸಬನಿ.,, ದೈವಸತ್ಯಂ ॥ 

...ಸಮಂಚಿತಮಾಗಿ ಕರ್ನಿ ಮಾಹೀನಿನಾದ್ಯಂ ಗೋವರ್ಗಂಗವ್ನಮೆಲ್ಲಂ 
3 3 

ಬಗೆಮುಗತಿ ಇಂದ, & | ೩೦ | 

ಬ ಕಜ ES ...ಮಭ್ರಿತೆಂಸಂಜನತೋಜ್ಯ ಲ... ಗೌತಾರ್ಯಂ.., ಪ್ರೊದಭೂ, ,, ದದ 

ಕ್ಕುಂ I ೩೧॥ 

ಇತಿ ವಿಶೇ ಪ್ಯೃನಿಷ್ಲುವರ್ಗಂ(ಕ) 

ಸಾ. ವಿ. ಹ್ಯೆ. ೧ ಮಾಲಿನಿ, ನಿರ್ವ್ವೆಶ,,, ಮುನುವಕಿತ್ಚುಂ,,, ತೀಕಾರಮಂಕ್ಕುಂ,,, I al 

RS: ಐ ...ವುನಾದರಣತಿರ,,.,ಭವಂಬಂನಂ...ನಮಾದಂಪುರ,. 1 | 

ತ್ಯಾ ತೆ ೩ ...ಳಮಿತ್ಸೆ..,ವಿತಾಹಿ,, .ವಾಂತ್ಸೆ, ಬ್ಬಂ ನಿಮೋದವೂಚಕಮಳ್ಕುಂ "Hal 

» ೫9 ೪ ..ರ್ದ್ವಂದ್ರಿ ಯಮ್ಯತ್ರಿ...ವಿದ್ದಿಪ, 1. ಹಿಕಾ ॥೪॥ 

ಜು 2 2 .ಮಾತುಕ...... ರೋ ಹ ಂಬತಿಧಾ.. | x 

i ಬ & ...ಬ್ಯಾಜಂ, ,, ತವಂಮಿಶಮಿ ಬಂ ಛದಾ,.. ಬ್ಯತ್ಯ್ಯಾಸಂ,,, ವುಮಕರ್ಯುಂ | él 

» ೫ ್ಲ ಅವದೋಬೆಂ.,,,.ತ್ಸುಕಮದದರ್ಪಂ ತಾನದೊಗೆದಹಂ,,,,ರ್ಬಂ,,,. 

ಗುಣನ,,, ಹೇಳಮಸೂಘ್ಷ್ಮಾಣಂಗಳಣಿಕಿಗವ,,, He 

pe v- ಎ. ಹಾಸಹಿನ್ನೂತ್ತುಂತಾಂಪ್ರಮೆ,., ದವಲವದ್ನಾ.., ಕ್ರಾಂತತೆ,,,ತ€೫೦,, 

ಭಾಜಂ,,, ಶೌರ್ಯಂ nv 

1» 3 ೯ ,,,ಯಮುಸಂಸ್ಕ್ತವಮಾಹರಣ,, .ಮೂರ್ಜ್ಜ್ವನಂ,,, ಇವಿಹಾರಂ,,, ವಂ 

ವಾಂತ್ಸೆಗೋರಣಂವ್ಯವ,,, 1೯! 
ಸ್ನ 
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ಸಾ. ವಿ. ವ್ಯ, ೧೦ ...ಮಸಕೃತದಭೀಕ್ಷಂ... ॥ ೧೦ 

3 

2) 

33 

೨೨ 

3) 

೨೨ 

3» 

3» 

2 

9 

33 

3» 

32 

32 

೨9 

೨? 

22 

3) 

3) 

೨೨ 

>» 

32 

3) 

೨೨ 

3) 

೨೨ 

3) 

೫2 

3) 

೨೨ 

೧೧ 

೧೩ 

೧೪ 

೧೫ 

೧೬ 

೧೬ 

OV 

೧೯ 

ಏಲಿ 

೦ 

೦೪ 

೦೨% 

,..:ಮೋಹಂವಂದ್ಯಂಮೃಪೆ,,,.ಪ್ರಥಿತಂಖ್ಯಾತಂ,,,.ಪ್ರಥಗನ್ಯನಿಮಿಶ್ರ ಕ 

ವಂಂತರೇಣ ವಿನಾರ್ತ್ನೃಂ | ॥ ೧೧ ॥ 

ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರ,...ವಿನಿತ್ಸಿತಾರ್ಥೆಂ.,,ತೀತಿ,,, ಶದಾರ್ಥ ಶಬ್ಬಂ,,, ಪ್ರತಿ 

ಭ್ರಮಾರ್ಥಂ ಎಚತ್ಯ... [| 

...ಹನ್ನಿಯಂ,,, ದೃತಮಂಘುು,,,ತಿವೇಗಂ,,, ನೈರ್ವಿಲಂ,,, 1 ೧೩1 

ಹರಮೇಳಂಂತಂ...... ಹರಸ್ಯಮಾ..,...ಕುಹಕಂ,,.ಧಂಭೇ ದಹನೆಂ,.., 

ಸುಪೊೋರ..., | ೧೪॥ 

...ಸವ್ಯಕ್ಷಂ... | ೧೫॥ 

ವಿಪ್ಲವಂ ಡೆಮರಂ... ಸ್ಪ್ಯಾವದನರಮಾಕಾವೃತ್ಯಮಹಿತ್ತ... | ೧೬ ॥ 

ಅಪಗತಮತ್ಯಯ ಮಪಚಯ, ,,ಪರಿಮೃಡಂವಿವರ್ದ್ವಂ ಹೇಪಂತ್ರಿಸಿ... 
ಮೇೋಳನವಂು,,, | ೧೬ | 

ಎಎಧಮಾಗಮ ,, ಹವು ಪಗೂಹನಂ ಸಂಶ್ಲೇಪಂಪರಿರಂಭಣಂ ಪರಿಪ್ಬುಂ 

ಗಾರ್ತ್ನೃಂ.,, Io ॥ 

ಅಪಲಾಪಮಪಹ್ನ ವುದು ಕೃಪಾನುಕಂಬಾದಯಾಸ್ಟ್ರುಣಾಖ್ಯಂ.,, 

ಜಾಪಂ,.,ವೃಡೆ MN 1 ೧೯ 4 

,..,. ಮಾದುದದರಿಮುಂಚ್ಚಿದದುಂ ನ್ಹುಪನಂ ಶಯನಂ, ,.&್ಹನರಂ ಮುರಿಂ 

ದನ,.., 1 oo 0 

ಉತ್ಕಲಿಕಾರಂತಿರಣಂ ತೋತ್ಕಂಠಂವೆಲ್ಲಕಾಖ್ಯ..,ನುತ್ಯಂಠಮನಸ್ಕ | 

ನುತ್ತ, ವಲನವನಕ್ಕುಂ ! ool 

ಉರಕೀರಣಮು,,.,.., ಗೀಕೃತೂರ್ಥ ಹಂ ನಿಪ್ಪಾತ್ರಾಕ್ರಣಂ ನಿರಸನ 

ಮವಾಬಾಶ್ರಯಂ ಸಂಸ್ರನಣಂ H oof 

ಪಠ್ಯ... ವ್ಸ ಹವೃತ್ತಿ....ವೇದ್ಯತಮೇದನೆಯನಿಕಳ್ಯಂ.,,, ಮನಿ 

ಶ್ವ್ಚರ್ಯವ ಚ್ | ಎ0೩ ॥ 

ನ್ನೇ ತೆ ತಾನಂತೆದುವಿಸ್ತಾ...ಮೆಂಬೇವರ್ನಂ... 1 ಎ೪! 

..ನಿರಹೇತುಕ,., ದಾದ್ಯಂ,,,ತಿಮಮೆನೆ ಶುಕ್ಲಮನಸಿತವುದ್ಳು,, 1 21 | 

ಗರಿಗಮುವದಂಗಳೌರತ್ವೇಂ, ..ಸ್ಟ್ರೈರವಂ, ವಂಂರತ್ಸುಂಕ್ಲಿಕಿಮುಂಪರಿಕ್ಲಿ ಶ್ಯತೆ 

ಪ್ರಥಿಮಮಂತದಕ್ಕುಂ ಪೃಹುವುಂ ॥ > | 

...೫ಂಶತೆ.,,ಬಿಹುಳತ್ನುಂ ಮೋಶುಶೆ ಧ್ಯೈರ್ಯಾರ್ಥಂ.,,,ಮುಮಂತದಂ ೭1 

,..ಚಿತುರತನ ಪರ್ಯಾ ಯಂ 1 ov 4 

...ದರ್ಭಂರಚನೆರೀತಿ,, ಮೆನಿಕನ್ಸಿಮೇಕಾ,,, ಳೆ 1 oF 1 

ಎ ಯಿಂದಂಕೂಡೊದುತಾನಹಮ, .,.ತೈತೂಂದಿಡೆಮುದದಿಂ,,,. ಪದಂ 

ಹೋ..,ಖ್ಕೆಯ. ,, i 40 | 

ಎ.ಎ. ವತಮೆಂದವರ್ತ ಕಿಯಕಳಮ ಜಾಕೃವಾಣೀಯಂ ದಾವಾ 

ದದುಸಮಸಂ,,,ಬ್ಲೀಿನಯಖ ಕ. .ತಾಳೀನ್ಯಾಯಂ Wl Ao 
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ಸೋ. ವಿ, ಬ್ಯ. ೩೪ ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಂ...ಅತಾಂತಮ, , ,ರ್ತ್ಯಾವಲಂವಿ.., ದೃತೆಂಭ್ಳ ಶಂಪುಪ್ಪಿ 

ಮೆನಿಪ್ಪವೆಲ್ಲಂಕೃತಂ... ಭೊತಿ...ಳೂ 1೩01 
೫ ೫» ೩೫ ವಸಂತತಿಲಕಂ..,ವಾಚಕಮನೀ,..ಮಾನಸುಚ..,ವಪ್ಪ,..,ವಂತೆ,,, 1೩೩! 

ಜು | ೩೬ ಟಪ್ರಸರಪರಿ,,, ರಸಂಕವಿತಾಗಮ ಲೋಕವ ತ್ರಿನಚ್ಛಾರಿತಮುಚ್ಛರೆಂ.... 

ವಚ್ಚಲ,., ಕೈವಾ,,, ॥೩೪॥ 

ಗದ 
ಸೆ 

ಇದು ಸಮಸ್ತೃಭುನನಜನವಿಬುಧಜನೆ ಸಂಪಸ್ಲೂಯೆಮಾನಾನೂನಕವಿತತಿ,,, ಅಭಿಧಾನ ಕೋಶದೊಭ್ 

ಸಾಮಾನ್ಯಕಾಂಡಂ ಸಮಾಪ್ಮಂ(8) 

ಮಂಗಲಮಹಾಕ್ರೀ, 

ನಾ, ನಾ. ೧ ಶ್ರೀವೀತರಾಗಾಯನನಂಃ,,, ಗಳು ಕೇವಲಮೇಕ್ಕಾರ್ಥ ದೊಳೆ ನೆಗಲ್ವಿದಂ 

ತೋಟಂದೆನಿಂ,.. ಳುಮಂನಿ,.. |೧॥ 

» ೫೨» ೬.೨ ಜಿನನರ್ಹಂ ಸುಗತಂಪದ್ಧನಾಭ,..ಗಳು..,ಮುಬ್ಬ,,, ಕರು,,, ಖ್ಯರು 1 ೨! 

೫ ೫ ೩ ಕಿವಗೌ್ರಿ,ಕಿವಯಯಕ್್ಕಿಂ,,.ನಂತಾವಯುನೇಗಿಯಂಜವನೆಂಬರು 1 ೩ ॥ 

NN ೪ .,.ಮಿನಂ.,,ನೆಂತಾ,,.ರುಂರಾಜಾ,,,ಭ್ರೊಭುತ್ತನ, ,.ಪೃರು | ೪॥ 

» ೫ ೫ ರವಿರವಿಯಂಂ ಗಿರಿಯುಂ,,,ಕೀಲಮುಂ ॥ ೫ ॥ 

» ೫ ಓಊ- ಭಾನುಮವಿನನುಂ,,,ಮಗ್ಗಿಯುವಿಂನನುಂ ತಾಂಜಲ,.,.ನಿನೆನು... |8| 

» ೫ 8 ..ಮುನುವಿಂವಾಭಿಖ್ಯ... ಗು ರುತ್ವಪ್ರಣೋದಂ. ,, ಕನೆನಿಸುವ,,,ಣೇಂ 

ದ್ರಂ ತಿಗಮಮರ್ಗಂ,,, lv 

» ೫ ¥ ೬೬.ನೌಂತಂ,,,ಬಖಂಸಾದ್ರ..,ಸಾಂದ್ರಾಂಬುದುವಾಜಿ,,, ನಾಮಮದಕ್ಕುಂ |೯| 

ke ಸಖ ೯ ,,.ಮಸಪ್ಪುನು.,,...... | 

» ೫ ೧೧ ..ಮಿಕಿರಂ ವಾಕ್ಸಿಂಧುರಸಮಿಪೆರಡೆು ವಿತಾಂಕಂದಹನ,,, | ೧೦॥ಡ 

೫ ೫» ೧೩ ..ನಾಮಂಪ್ರತತಿ ಶೋಭನನಾಮಂ ಮನೋರಥಂ ಸ್ಥರನಾಮಂ 1೧೧ 

» ೫ ೧೫ ಸುಥೆಯೆಮಿತ್ರಂಸುದೆ,,.ವಿಧಾನವಖಂ ತಾನಕ್ಯಿಂ | ೧ | 

» » ೧೦ ವೃಂದಾರಕ....., ತೃಂಧಶ್ರುತಿನನುಗತಿ ಯೊಳಮೊಂದಿದ,,, ಳಮದನರಿ 

ಸಿರಿಸಿ ಕನ್ಚಿಂ | ೧೩ 1 

jj: ಡ್ರಾ 1 ..ನಾಮವಮದು. ,, ಜ್ಞೈತಂಗಳೆ,, ,ನೆಯಮಮಲ್ಯಮುಮಂನರ್ಗ್ಯ್ಯಮೆಂಬಿ 

ದನೆನಿಕುಂ ॥ ೧೪ ॥ 

»  ; ೧೬ ಪರಿಸುಗುಂ ಪರ್ಜನ್ಯಾಂಕವದುದ (ಗ್ರರ್ಜತ್ಸಯೋದದೊಳವಿಂದ್ರನೊಳಂ 

ದವವಾದವಶಬ್ದಮೆರಡುಂ..,ನೋತ್ತಾಗ್ನಿಯೊಳೆಂ 1 ೧೫1 

೫» ೫ ೧೩೬ ...ತ್ರನ್ನುಪ್ರಪರಿಗ್ರ..,.ರ್ಗಮಂ ಸ್ಟೀಕೃತವುಂಂ,,, ವನಮಂಂ, 
ದ್ರನೆನಿಕುಂ ಮಹೀಶನುಂ ವಾರ್ತಿ ಕನುಂ | ೧೬ 

389 2 ೧೬ ...ಭಾವಾಹ್ಹಯಂ....., ಈ || ೧೩ | 
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...ಥಮುಂಸರಭವಖಂ. .. ಶಮಖಮರಿ...ರಿಪುವು ಮಂಶುಕಮುಂಸುರಾ,,, 
ಹವಿವಿಭೂಸಹಜ. ,,ಸಿತನುಂ ಬುಧೆನನ್ನಿ..,ಗುಂಣ್ಕಕರಂಂ. .. lav! 

...ದಿವಿಜಾಳಿವಾಸಮಂಂ, ,, ವಮಪದ್ಯಮೋ ಕಂ... ॥ ೧೯ 

...ವೀರುಕ್ಕಚ್ಚನ್ಯ...... ಕೃಚ್ಛ್ವಾವಕ್ಳೃಪ್ಪೃ...... ಗುಹ್ಯಗವಾದರ್ಗಿಗ 

ಮೃಕ್ಷಂ.....,ತಾರಕಾ,,, 1 ೨೦ ! 

ಬಿದಿಯುಂ.,, ವಿಶ್ರವಣನಮುಂ.,, ಮನೊಜ್ಞೌ.... ತೂರ್ಯ ೦ಶ್ಮ್ನ, ್ಞ ೧8 

ಬಡೆ, ,,,.ಯೊಾತೆಯಮಿಂತಿವೆರಡುಂ ಜ್ಯೋತಿತೃತಿದೀಶ್ರಿತಾರೆ 

ಯೆರಡೆಂ 1 0.01 

ಚ್ ಮುಂಚ )ಹಮಂಂ......ನಿರ್ಕಾಯೊಳಮಾಭಂಗಂ..,,ಹಾರಮಖಂ.., 

ನವಖಂಯೋಗ್ಯ... ॥ ೦೩ ! 

...ವರವಿನ್ಟಂ,,, ಶರಮಂಭೆಂಶ[ರ]ಮಸ್ವ್ವೃ...ರಸಂದಾಗಂ,,, 1 ೨೪ | 

...ವಚ್ಛರಮಮಿಂ,,,ಬಿಣ್ಣಿತ.,, ದುರ್ಭ ರವರುಂ,,,ನ೫ನಸಗಿಯೆಖಂ ್ಞ xl 

ಸೂಯೆಕ,..,.. ಹಾಯನಮಬ್ಧಾ........ ವೃಹಿಯಮಾವಮಾಯಂಶೈತಿ 

,...ಯುಂಕುಲವಂಯಂ,,, ತ್ರನಂ,., |! ೬ 1 

ಕಲ್ಪಯುಗ,, ಳು..,ದಾರದೊಳು,.. ಲಶ್ಬಿನುಮಾನದೊಳುತನುವಲ್ಪಾಂ 

ಗಪ್ರವಿರಳಾಖ್ಯೆಯೊಳ*... | | 

೬ ಭಾನಿಕಾಲಮದಾಯೆತಿ ಯಂಬಿದನೆನಿಕ್ಕುಮಾ ದಾದಾಭಿ,,,,,, 

ಮಾಶ್ರಯ.., ತಾರ್ಯತ್ಯಂ. .. ॥ ov 

ತೃಪ್ಟೈ(ಪೆ)ಸಿನಂಸೆಯುಮಾರ್ತಂ್ಲ | 

ಉಪ್ಭ್ರೀ ಮಂ ವನಂಕುಟವಂಂಂ ತಿರೋಪವೇ ವ್ವೈನಮುಂ | 

ಕೃನ್ನಂ ಫರಿದುಂ ಹರಿಯೆಂಂ । 

ಧೃಪ್ಲಿಯಖ ದುರ್ನ್ನಯಮುಮಂ ಮಯೂಖಮಮಕ್ಕುಂ | ೨೯ | 

ದ್ಹಿರದಕರಕ್ಕಂ ಇದಂ | 

ಬಿರಿಗಂ ಶುಂಡಾಖ್ಯೆ ಘವವುಕಂಗ ಸಲೆ ಬಿ! 

ಬ್ವರಣಕ್ಕಂಭ್ರೆವಿರಾಹ್ನಯ | 

ಮರೆ(ಂ)ವಿಂದಕ್ಕಂ ವನಾಯುಗಂ ಕಮಲಂಂಕಂ 1೩೦1 

ಹೆಮೆಯೆನಿಕಂಂ ತಿತಿಹ್ಲೆಯಖಮಿಳಾತಳೆವಖಂ ಪ್ರ್ಯಸಂಜ್ಣ್ಯ(ಜ) ಕಂ ನಿವಾ | 

ಸವಮಿವಂಖವು(ಬ)ಂ ದ್ವಿಜಿಹ್ಟನ(ಹಿ)ಯಂಂ ಖಳೆನುಂ ಖಗಾ(ಸಾ)ಹ್ನುಯಂ ವಿಹಂ | 

ಗಮವಿಮುವರ್ಕನುಂ ಜಗತಿ ಮೇ(0)ದಿನಿಯುಂ ನೃಪತಿಪ್ರ[ಧಾ]ನಲೋ | 

ಕಮೆಖಮಲಂಗಾ( ದ)ಜಿಸಂಜ್ಞೃಸನು(ವ)ಭೂಮಿವಿಭಾಗವುಮಾಹಪೋರ್ವಿಯುಂಂ8೩ ೧! 

ಸಮರಂ ಸಂಗತಿ ಯೆರಡೆುಂ! ಸಮಿತಿಯದೆಂದಯಗೆ ಕಾಲಸಂಕೇತಂಗಳು ॥ 

ಸಮಯಂ ಶಾನೆನಿಕುಂ (ಯ) ಕು! ತ್ಸಮದ್ದೂಯಂ ಸಾಮಿಂದೇನಿಯೆನೆ ಸಲೆನೆಗಲಲ್ಲಂಕ೬.ಎ! 
ಗಹ್ಹುರಮವಟು ನಕುಂಜಮಂ। ಪಹ್ಹೂರ ಮೇ ಕಾಂತಸನ್ನಿಧಾನಂ ದ್ದಿತಯಂ ಕ್ಲಿ 

ಪ್ರ(ಣ)ಹ್ಹಾಂಪ್ರಣತ ಪ್ರ[(ಣ]ವಸ! ಮಾಹ್ಹಂಯಮಾಹ್ಹಯ ಹಗವಿದಿವದಹಮಳಲ್ಸಿಂ! ೩೩! 
1344-86 
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ರಾ. ವಿ, ನ್ಯ. ೩೪ ಉಪೇಂದ್ರನಜ್ರಂ.., ಅತಾಂತಮ, ,,ರ್ತ್ಯಾವಲಂವಿ,., ದೃತಂಭ್ಯ ಶಂಪುಪ್ಚಿ 

ಮೆನಿಪ್ಟವೇಲಂಕೃತಂ.,, ಭೊತಿ,,,ಳೂ ao 

೩ ವಸೆಂತತಿಲಕಂ,,,ವಾಚಕಮನೀ,..ಮಾನಸುಚ,..,ವಪ್ಪ,.,ವೆಂತೆ,.. Kaa 

೩೬ ...ಪ್ರಸರಪರಿ,,, ರಸಂಕವಿತಾಗವು ಲೋ ಕವೃತ್ತಿನಚ್ಛಾರಿತಮಚ್ಛರಂ.... 
ವಚ್ಛಲ... ಕೈವಾ,,, ॥ ೩೪ | 

33 #೨ 

33 39 

ಗದ 
ಸಿ 

ಇದು ಸಮಸ್ತ್ಯಭುನನಜನನಿಬುಧಜನೆ ಸಂಸ್ತೂಯೆಮಾನಾನೂನಕವಿತತಿ,.. ಅಭಿಧಾನ ಕೋ ಶದೊಳ್ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಸಮಾಪ್ತ್ಮಂ($) 

ಮುಂಗಲಮಹಾ ಕ್ರೀ. 

ನಾ. ನಾ. ೧ ಶ್ರೀನೀತರಾಗಾಯನಮಂಃ... ಗಳು ಕೇವಲಮೇಕಾರ್ಥ ದೊಳೆ ನೆಗಲದಂ 

ತೋಟಂದೆನಿಂ..ಳುಮೆಂನಿ,., Hol 

» ೫ ೨ ಜೆನನರ್ಹಂಸುಗತಂಪದ್ಧನಾಭ,..ಗಳು...ಮಬ್ಬ,..ಕರು.,.ಬ್ಕರು ॥ ೨! 

೫ ೫ ೩ *3ನಗಳೌರಿ.,,ಕಿನಯಯಕ್ಕುಂ,,.ನಂತಾವತಿಯುವೇಗಿಯಂಜವನೆಂಬರು 1 ೩ | 

» ೫ 8 ...ವಿಂನಂ.,,ವಂತಾ,,,ರುಂರಾಜಾ,,, ಭ್ರೂಭುತ್ತನ..,ಪ್ಪರು ॥ ೪॥ 
» ೫ ೫೭೫. ರವಿರವಿಯಂಂ ಗಿರಿಯುಂ,,,ಕೀಲವಂಂಂ ॥ ೫॥ 

» ೫ ಕ: ಭಾನುಮಿನನಂಂ,,,ಮಗ್ಗಿಯುವಿಂನೆನುಂ ತಾಂಜಲ.,..ನಿನೆನು... 2 

» ೫ 2೭ ...ಮೆನುವಿಪಾಭಿಖ್ಯ...ಗುರುತ್ಕೆಪ್ರಗೋದಂ,.,, ಕನೆನಿಸುವ,,,ಣೇಂ 
ದ್ರಂ ತಿಗಮಮರ್ಗಂ,,, I v- 8 

» ೫ NV ೬..ನೌಂತಂ,,,ಖಂಸಾದೃ, ..ಸೊಂದ್ರಾಂಬುದುವತಿಜಿ,,. ನಾಮಮದಕರ್ಯಿಂ | ೯ 
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» ೫ ೧೧ ...ಮಿಕಿರೆಂ ವಾಕ್ಸಿಂಧುರಸಮಿಪೆರಡೆು ವಿಂತಾಂಕಂದಹನ,,, | ೧೦॥ 

» ೫ ೧೩ ...ನಾಮಂಪ್ರತತಿ ಶೋಭನನಾಮುಂ ಮುನೋರಥಂ ಸ್ವುರನಾಮಂ 1೧೧! 

೫ ೧೫ ಸುಧೆಯಮಿತ್ರಂಸುದೆ,,,ವಿಧಾನವಂಂ ತನಿನಕ್ಕುಂ | ೧೨ | 

» ೫ ೧೦ ವೃಂದಾರಕ,..,,, ತೃಂಥಶುುತಿನನುಗತಿ ಯೊಳಮೊಂದಿದ,,, ಳಮಂದನು 

ಸಿರಿಸಿ ಕುಂ | ೧೩1 

ತ ORE .ನಾಮವಮಂದು. ,. ಜ್ಞಿತೆಂಗಳ, .ನೆಯಮಮಂಲ್ಯನಯಮುನಗ ಾಮೆಂಬಿ 

ದನೆನಿಕುಂ | ೧೪ | 
*. ; ೧೬ ಪರಿಸುಗುಂ ಪರ್ಜನ್ಯಾಂಕವದುದ (ಗ್ರರ್ಜತ್ಸಯೋದದೊಳವಿಂದ್ರನೊಳಂ 

ದವವಾದನಶಬ್ದಮೆರಡೆಂಂ..,ನೋತ್ಸಾಗ್ನಿಯೊಳಂ | ೧x1 

se ಡು ಜಿ ತನು SN ಪ್ರಪರಿಗ್ರ..,.ರ್ಗಮಂ ಸ್ದೀ ಕೃತವಖಂ,,,ಬನಮಂಂ. 

ದ್ರನೆನಿಕುಂ ಮಹೀ ಶನುಂ ವಾರ್ತಿ ಕನುಂ | ೧೬ 1 

೨9 ಫಿ ೧೫” ...ಭಾವಾಹ್ಟಯಂ,,,,,, ರ್ಥ (| ೧೬ lj 
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೧೯ .,,ಫಮೆಖಂಸರೆಭೆವರುಂ, ,, ಶವೆಮರಿ,,,ರಿಪುವು ಮಂಶುಕಮುಂಸುರಾ.,, 

ಕನಿವಿಟೂಸಹಜ,,,ನಿತನುಂ ಬುಧೆನನ್ನಿ,,, ಗಂಂಣ್ಯಕರುಂ,,, 1 
೧೦ .. ,ದಿವಿಜಾಳಿವಾಸಮಂಂ,., ಮುಪದ್ಯವೋ ಕಂ,,, ॥ ೧೯ ll 

ಎಂ ...ವೀರುಕ್ಯಚ್ಛೆನ್ಯ,...., ಕೃಚ್ಛ್ರಾ ವಕ್ಳಪ್ಪ.,,,.,ಗುಹ್ಯಗವಾದರ್ಗಿಗ 
ಮೃಷ್ಟ್ಂ...... ತಾರಕ್,,, 1 ೦1 

೦-೦ ಬಿದಿಯುಂ.,, ವಿಶ್ರವಣನಮುಂ. .ಮನೊಜ್ಜಾ..., ತೂರ್ಯಂಶ,,,, § ‘oa 

ಎಂಪಿ ,,,...ಖಡೆ,,.....ಯಾತೆಯಂವಿಂಂತಿಹೆರಡೆುಂ ಜ್ಯೋತಿತ್ಯೃತಿದೀಪ್ಲಿತಂರೆ 

ಯೆರಣಡೆುಂ 8 0.0} 

ಎಳ ,,,,,,ನಂಂಚ್ಚ ಹಮಂಂ..,,,, ರ್ತ ಯೊಳಮಾಭಂಗಂ..,,ಹಾರವಮುಖಂ,.,, 

ನನಖಂಯೋಗಗ್ಯ Sy | ೨೦೩, ! 

೦೨% .ಪರವಿಬ್ಚುಂ,,, ಶರಮಂಭೆಂಶ[ರೆ]ಮುಸ್ನ ...ರಸೆಂದಂಗಂ,,, 1 ೨೪ | 

WY ... ವಚ್ಚರಮುಂ, ,, ಬೀತ್ಸಿತ....ದುರ್ಭ ರವಂಂ0,,, ಬಾಸಗಿಯುಂ | ol 

೩೧ ಸಾಯಕ, ,... ಹಾಯನಮಂಬ್ಬಾ ಹಿತ ವೃಹಿಯಮಾವಮಾಯಂಶೃತಿ 

...ಯೆಖಂಕುಲಮುಂ, ,,ತ್ರನಂ,,. ( _ಂ೬ § 

೩.೦ *ಕಲ್ಪಯುಗ,, ಳೆು...ದಾರದೊಳಂ, ,.ಲಶ್ಬಿನನಿವಾನದೊಳುತನುವಲ್ಲ್ಟಾಂ 

ಗಪ್ರವಿರಭಾಖ್ಯೆಯೊಳಥ*.,, | -ಂ | 

ಎಲ್ಲಿ ,,....ಬಾಖಕಾಲಮದಾಯತಿ ಯಂಬಿದನೆನಿ ಕಕ್ಕಿ ಮಾ ದಾದಾಭಿ,,,,,,, 

ಮಾಶ್ರಯ.,, ತಾಲ್ಕತ್ಯಂ... ( 8 

ಕಂ ತೃಷ್ಣೈ(ಪೆ)ವಿಐಾಸೆಯುವವಾರ್ತಂ, | 

ಉಸ್ಯ್ರೀ ಹುಂ ಮಹುಬವರುಂ ಕಿರೋಮೇವ್ಕೈನವುಂ | 

ಕೃಮ್ಸೃಂ ಘರಿದುಂ ಹರಿಯೆಖಂ | 

ಧೃಷ್ಟ್ರಿಯು ದುರ್ನ್ಸ್ನ್ಗ ಯನಮಖಮಂ ಮಯೂಖಮವಂಕ್ಕುಂ | wF | 

ಹೆಂ ದ್ದಿರದಕರಕ್ಕಾಂ ಕಾದಂ | 

ಬರಿಗಂ ಶುಂಡಾಖ್ಯೆ ಕಾವಂಂಕಂಗ ಸಲೆ ಬಿ! 

ಬ್ವರಣಕ್ಕಂಭ್ರಮರಾಹ್ಹಯ 

ಮರ(ಂ)ವಿಂದಕಳ್ಳಂ ವನಾಯಂಗಂ ಕಮಲಾಂಕಂ | ೩0! 

ಫ್ರಮೆಯೆನಿಕುಂ ತಿತಿಹ್ಲೆಯುಮಿಳಾತಳವುಂ ಪ್ರೈಯಸಂಜ್ಯ್ಯ(ಜ) ಕಂ ನಿವಾ | 

ಸೆವಖುಮೇಲೀ ವು(ಈ)ಂ ದ್ವೀಜಿಹ್ಟುನ(ಕಿ)ಯಂಂ0 ಖಳನುಂ ಖಗಾ(ಸಾ)ಹ್ಟಾಯಂ ವಿಹಂ | 

ಗಮವಿನುವರ್ಕಮಂ ಜಗತಿ ಮೇ((೦)ದಿನಿಯೆಂಂ ನೃಪತಿಪ್ರ[ ಧಾ] ನಲೋ | 

ಕವಖುಮಜಗಾ(ದ)ಜಿಸಂ ಪ್ಲ ಸನು(ವ)ಭೂಮಿವಿಭಾ ಗವಖಮಾಹವೊರ್ನಿಯಖಂ!2ಂ! 

ಸಮರಂ ಸಂಗತಿ ಯೆರಡಂಂ।! ಸೆಮಿತಿಯದೆಂದಯಾಗೆ ಕಾಲಸಂಕೇತಂಗಳೆಂ ! 

ಸಮಯಂ ಹಾನೆನಿಕಂಂ (ಯ) ಕು! ತೃವವಿದ್ದಯಂ ಸಾವಿಂದೇನಿಯೆನೆ ಸೆಲೆನೆಗಲಲ್ಲಂ! ೭.೦! 

ಗಹ್ಹುರಮವಟು ನಿಕುಂಜಮಂ! ಪಹ್ಹಾರ ಮೆ ಕಾಂತನನ್ನಿಧಾನಂ ದ್ದಿತಯಂ 1 

ಪ್ರ(ಣ) ಹ್ದಾಂ ಪ್ರಣತ ಪ್ರ[ಣ]ವಸ! ಮಾಹ್ವಯವಮಾಹ್ನೂಯ ಹಗವಿದಿವ ಭಟ SR ೩೩! 
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ತೆಮುನುಂ ರಣವಂಂಂ ವಿಗ್ರಹ! ಮೆನಿಕುಂ ಕಕುಭಾವನೀಜನಂಖಂ ತೃಣಮೆಖಂ ಅ 

ರ್ಜುನೆನಮೆನೆನೆಗಟ್ಲುಂ ವನಿತಾ! ಸ್ತನಮೆಖಂ ಳುನೆವಖಿಂಪಯೋಧರಂಗಳೆನಿಕಂ1೩೪॥ 

ನಾ. ನಾ, ೩೫ ಅನವದಾತೆಂ,,.ಲಿಮೌವೆ., .ವರ್ನ್ಸೈ..,ನಾಮಂಪವಶಮೆನಿಕ್ಕುಂ... ॥ ೩೫ ॥ 

» ೫ ೬ ..ತನಿಂವಿಬುಧನುಮಭಿನೂತ,,,ದಳಂವಂ ಸಲುಗುಂ 1 al 

» 2೫ A ... ಗಂಧನೆವಯಚ್ಛ್ಸಾಹನೆ.... ಶನವ,..ವಹಪ್ರ,.,ನ್ರುವಾಚಕವು ಕ್ವಿಂ | ೩೩॥ಟ 

» » 8೪ ..ಸ್ಥೆಳೆಗ,,,.ತಾವೆರಡುಂ,...ದಪ್ರ.,.ಮೋಜಂ,,,.ದುಂನ್ವಂ...ಮೆನಿ 
ಮೆರಡುಂ್ಲ,ಜಾಲಂಗವಾಫ್ರರಕಪಟಬ್ನ,ಡು ಮೆಂಬರ್ ನಿರುಕ್ತಿ 

ಕ್ರೃಮುಜ್ಞ್ಯರ್ AY ॥ 

» ೫ ೩೯ ಎಎಮಬಿವವೆಶಲ್ಕಂ ಕಳೆಯೆದಭ್ರನುಂಂಕಿಲ್ಲಿಸ..,.ಲ್ಕಂಗಳೆಮೆವೆಗಳೆ 

ಮಂತವಅರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾಖ್ಯಂಗಳ್,, ..,, ೩೯ ॥ 
+ ತ WO ...ಶೈತಿಸುವರ್ಣಂ....ಸಳ್ಯೀವ್ಯಾರ್ಥಂ...,ದಕನ್ಸ ಮಖ್ಯ ಕಲ್ಯಾರ್ಥಂ ॥೪೦॥ 

» pp ೨. ಸ್ಹದಡೆಂಂ ಆಗನ್ನೂೂತಳೆದಿರ್ಕುಂ..., ಐ್ರಾಣಯಾಥರ್ವಾಚಿಗಳು,.. 1 ೪೧॥ 
1 

೨» ೫ ೨೯ ಪಾಪಂ ಶುಭದ,,, | ೪೨೦! 

ಸ » ೩೩ ..ಹಿಡನುಂ ಬಾಲಂ ಸಲ್ಟೆ.ಡಿಂಬಕನಮುಂ....ಲಂ?ಫೆ ಯಲ್ಲಿ. ॥ ೪೩ ॥ 

pO ...ಪೆಂಗಸೀಸನಾಮ್ಯ ಕಮದ ಕಾಂಬುವಾಚಿವಿಬಪಂ ಸೌಖ್ಯೋಟಲ್ಲಪ 

ಸಂಜ್ಯ್ಯ.... 1 ೪೪ 1 

ವ್ ke ಸಟ ಜೆ ಸ ಟ್ಟಡಿ ಪ್ಕ....ಳುದ್ದೂಂದ್ಹಯ್ಲ್ನ... ಳು... ಗಾಂತ್ಟ್ಯದೊಳು. ,ಖ್ಯದೊಳುು... 

ಮಾವನ್ನಿಯ,,, ಹದೊಳ್ದ್ದಾುರಮ್ಮು,ಸೋವಟೋದ್ದೇಶದೊಳ್,,, 

ಯುದ್ಧಸವಿತಾ ಕದೊಳ್ ಸವತಿ, | ೪ನ | 

೫ ೫ ೧೨ ಪ್ರತಿಬಂಧಂವಿಸಾರ,,,,,,ವ್ಯಸನಂ ವ್ಯತಿಸನ್ನಮಂತಿಯೆರಡುಂಬ್ಯತಿಕರ 

ಮೆನಿಕುಂ ಬಹುಶಬ್ದ ಶುಕ್ತಿಗಳಿಂದಂ | vel 

» ೫ ಳಂ ...ಉ]್ನಿ,..ಗು...,ಶಬ್ದಂ ನೆಗಳ್ತಾದನಿ....ಮೊಡೆಮೊಂದಿನ್ನಿ, ಬಂತ 
ರ್ಗ ದೊಳೆಂ | ೪೩ ॥ 

» » ೪೨ ಸ್ಪರ್ಗ್ನರ್ಗದಿಧನ..,ದುರ್ಗಮಮಂಕನ್ಯಂ ವಿನಿನಂನೊರ್ಗಾಖ್ಯೆಕುಥಧಾ 

ಭಿದಾನಮಕ್ವಂ..,., ॥ vY ॥ 

» ೫ ೩ ...ಗಲಮವಕರ್ಮೆ,,. 1ರ೯॥ 

ಸ ಚ ೪೪ .ಖುವಂಂ,,,...ಹಂಂದೆಗಮನೆವಂ ಮೆನಿಕುಂ ॥ ೫೦ ॥ 

೫ ೫ NR ಅನುಬದ್ಧಂಪ್ರ್ರಾರ Me ನುವೃತ್ತಿಯೊಳಸಗುವಿ೨ಂನು ಪೂರ್ಮೋ8 ಯಿ 

ಮಿಂ॥ ತೊನದಿರೆತತ್ಸಂಬದ್ದಂ ವಿನಯುತಮಪ್ಪಂತು ಸಕಲಯಖ 

ತದಿಂ ನೆಗಲ್ಲ್ಲೂಂ | ೫೧॥ 

ಇತಿ ನಾಗವರ್ಮಂವಿರಚಿತನುಪ್ಪ ನಾನಾರ್ಥಂ 

ಸಮಾಪ್ತಂ (8) * * ೫ 

ಮೆಂಗಲಮಹಾಕ್ರೀ, 

ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಕೆಯಿಲ್ಲ. 
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ಶುದ್ಧಿಪತ್ರಂ 

ಅಶುದ್ಧಮ್ ಶುದ್ಧಮ* 

ಮೃಡಾಣಿ ಮೃಡಾನಿ 

ಹರ್ಣಹೋಟಿ ಕರ್ಣಮೋಟ 

ಶೆಂಬಿವಿನಿ ಶೆಂಬಿ ವಿನಿ 

ಪೌದಾಮಿನಿ ವಿಮೆ ಸೌದಾಮಿನೀಶ 

ಮಹಿತಾ ಮಿಹಿಕಾ 

ಭಿ ಪದೇಶಂಗಳ* ವ್ಯಪದೇಶಂಗಳ* 

ಅಂಗಿರಸ ಸುರೇಜ್ಜ ಆಂಗಿರ ನಮುರೇಬ್ಯಂ 

ರೊಳೆಂ ದೊಹರಿಗೆ ರೊಳಾದೊರೆಗೆ 

ಮೂನತ್ತಾಅಿಂದದು ವರೂವತ್ತ್ವಾದಂದದರಿ 

ಪತಿಪತ್ರ ಪೃತಿಪತ್ಪ 

ದೇವೀಯ ದ್ಯವೀಯ 

ಮಾಗತಿವಜ್ಞಾವಳಿಂದಂ? ಮಾಗಮು ಕ್ಟ್ಯೀಕ್ಲಿಗಳಂ 

ಕ್ಷೋಮಳ ಕಾವಂಳ 

ಸೃವಣಮಂಂಬಾಖ್ಣಂ ಪ್ಲವನಂಂಡುಬಾರ್ಮೀಂ 

ಶಾದ ಶ್ರದ 

ಪ್ರವಾಹದೆ ತೀವಿವ ಪ್ರವಾಹಾಜೀವಂ 

ಜಳ ಹಾಂಗಳ್ಳೆ ಶನದ್ದಳೆ-. ಲ್ಲ ಜಾಂಗಲ, ಶಾದ್ಧಲ 

ವೃಶಶಾಕ್ ಭೈಶಶಾಕ 

ಪಕೀಯ ಪಶವ್ಯ 

ಜಾಬೂನದ ಜನಿಂಬೂನದ 

ತಾನೆ ಹೋಟಿ 

ಕೊಡೆ,,, ಕಾಪ್ಫ್ರೇಂ ಕೊಜಹಡುವುದಲ್ ಸಂಭವ ಚಂಯುಮಂಂ | ೪ 

ವಕ್ತುಂ ಕಾಪ್ಟೇಂ? 

ತಾನೆದು ತಾಣದ 

ಹೆರಾದಿದುಮು ಹ್ನೀರೋದ್ಯದ್ದು ನಂ 

ಚಲದಳೆಕಂ ಪೆಸರಿಂದಂ 

ಪಲಾಶಕಾಖ್ಯಂ ಪಲಾಶ ಕಿಂಶುಕಾಖ್ಯಂ 

ತಾಳೆಂ ಹೋಲಂ 

ದನಂ....ದಮ್ಮೌಲ್ಲ ದನೆಂ ವೀರತರಂ ಪೇತರಂ 

ಮಸ್ತ ಘಂ ಮುಪ್ರ್ಯ ಘಂ 
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೩೧ 

ಶುದ್ಧಿ ಸತ್ರಂ 
ಬರಾ ರಾಗಾ ಫಾಘಘಪಪಪೂಘೂ ಪಾಪ ಘೂ ಪೂ ಘಚಪಾಣಾ,:):ೂ? ;0ಸ))ಾಘಖಾ ಖಾರಾ ಕಾಕಾ ಸಾರಾ ಯ 

ತುಳೆನಾಯ..ತರ್ಜಿಕಾ 

ಬೋಳೆತರಂ 

ಸಹದೇ ವಾಖ್ಯಂ 

ಸುವಹಾಕಂ 

ಮಕ್ಕುಂ 

ಬಳ್ಳಿ 
ಮೂಮಿ ಕ 

ಬಳಾಕ 

ಬೆಣ್ಣೆಭಂ 

ಕಕಿದೀವಿಚಾಬಂ 

ಮಾದಂದಳಣುಂ 

ಮವೇಶಂ--ಪತ್ತ 

ಪ್ರಲೋಳೀಮುಖನಿ 

ಬಾದುಕೆ...ನಾಮಂ 

ಸದ್ದಂತಾದಿ 

ಮಂತಿಕೆಯೆನೆ 

ಮೆಂಥೇಕಿ 

ಮೆನಿಕಂಂ ಸುವಿಹಂ 

ಬಾಂಸುಳೆ 

ಯಪ್ಪ... ಧವಿನ್ನಾಖ್ಯೆ 

ಕ್ಷೆ” ತುಲಸೀನಾಮಂ ಸೀಮಂತಕಾಖ್ಯೆ ಹುಬೀರಕೆಂ 

ಬೋಟತಳಅಂ 

ಸಹದೇವ್ಯಾಖ್ಯಂ 

ಸುವಹಾಖ್ಯಂ 

ಮೃಕ್ಷಂ 

ಖಂಶ್ಸಿ 

ಮೂಖಬಹ 

ಬಳಾಕೆ 

ಬಿಣ್ಣೆಗಂ 

ಭ್ರುಕುಟೀವಿಭಾಸಂ 

ಮೆಂಂದಿಂತಖಕಿ 

ವೇಶಂ ರಾಜಧಾನಿ ತಾಂಕಟಕಂಪತ್ತ 

ಪ್ರತೋಳಿವಖುಖಂ ಸ್ರ 

ಬನದಾಯೆತವಂ ತದಕ್ಕಾ ಮಖುಪದೀನಾಹ್ನಂ 

ಸದ್ಗಂಧಾದಿ 

ಮಂತಿಕೆಯೊಲೆಿ 

ಮೆಂಥನಿ 

ಮೆನೆ ಕಾಸುವಿಹಂ 

ಬಿಾಂಸುಲಿ 

ಯಪ್ಪಲಉಕ್ಲಿ ವಲಮಧ್ಯೂಢಾಸಮಾಭಿಖ್ಯೆ 
ಮಾಖ್ಯೆಕರೆಂ ದ್ವೋೋಹಿತೆ ಮಾಖ್ಯೆ ತಿರಂಟಾಹಿಕೆಯಂಂವೂಟ ಯೆನಿಕಂಂ 

ಗಳಗರ್ತುಗಾಳೆ 

ನೆಗಲ್ಲೂ 

ಪುರಾಚರಿ 

ವಧೂಟಿ 

ಏತ್ಛ್ರವಪ್ಪ ಸ್ರ 

ನೊಡೆಹುಟ್ಟ 

ಬೊಂದೆಭುವರ್ಗ ಳು. °° 

ನೆಗಳ್ಳುಂ 

ಗಳೆಗರ್ತಿ ನಾಡೆ 

ಜರುರರನರಿ 

ಪ್ರ(ರಾ)ರೀ। ಚರಿ ದಾಸೇರಕಿ ತಾನಸಿಕ್ಸಿ ಪಲಿಕ್ಲೀೀ 
ಸಂಜ್ಣಿವಾರ್ಥಕೆ ಜಿ!ರುರಿ ವೀತಾರ್ತನೆ 

ಸಾರಿ ನಿಷ್ಕೈಳೆಯೆನಿಕ್ಕುಂ ದೈವ ವಿಜ್ಞಾನ (ತ) | 
ತ್ರರೆ ವಿಪ್ರಕ್ಲಿಕೆ ಯೆಂಬಳೀಕ್ನಣಿಕೆ ಮುಗ್ಟಾ 
ಭಿಖ್ಯೆ ಕೂಸಪ್ಪವಳ್ | 

ವಧೂಟ 

ನಿತೃವಪ್ಪೃ 
ನೊಡೆವುಟ್ಟ 

ಬೊಂದು ಪೆಸರ್ವಡೆಗುಮವರ್ಗಳೆ । ತಂದೆಯ 

ರ್ಗಕ್ಯ್ರಂ ಪ್ರಪೂರ್ವಕಂ ತನ್ನಾಮಂ 

ನೆಗಟ್ಲುಂ 
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ಹ್ ್್ದಿುಿಯೂ ಾ ತಾ ಕಾಣಾ ನಾಾರರಾನಾರನಾರರಾರಾರನಾರರರಾನಾನರಾವಾಾರಿನೇಣಾವಾಾರಿನಳಯೊರದಾಲಲಾದನಿನರಾರಾರಾರಾಾಾರರರ
ಾಿರರಿರಾರಾಲಾರವವಿರರಿರೇರಯಾಿರಲಯರರಾ 

ಪ್ರತಿಕ? 

ಫೃತಸಂ 

ವನ್ಯಂ 

ವಸಥಂಗೃಹ 

ಬ್ರಾಹ್ವಣವ್ರುತೆಂ 

ಕೀರ್ಣನಂಂ 

ಸಂಪತ್ತಿ ಬಲಂ 

ಬಿನಿಸಿರ್ಶೊಡೆ 

ಶೊ ತ್ರಯಂ. ಲ 

ಹನೊಳಂ 

ವದನ್ಯಃ ಹೇತುವಿಕೀರ್ಣ 
ಪಿತೃಸವನಂ 

ದೇವಭೂವೀಯುದು 

ಬ್ರಯೆಯೊಳ್,,, ಪ್ರಕ್ರಿ 

ಯನಿಕುಂ 

ಪ್ರಶಾಂತ 

ಪ್ರತತಿ 

ತತ್ಸಂ 

ವಂಶ್ಚಂ? 

ವನಸನಥಂಗ ್ರಹಿಗೃಹಸ್ಸ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬ್ರುವಂ 

ಹೀರಿ ಯೆಳಿಂ 

ಸಂಪತ್ರಿವಲಂ 

ದಿನಿನಪ್ಪೊಡೆ 
..ಸಮರ್ಯರ್ಮಂಯು ತಿಜನೆಂಬರೋಬಜೆಗೆಯ್ದಾರ್। 

ಯೆಜಮಾನಂ ಯಜ್ಞ ನಾಸುತಿಳಿವಲನಕ್ಕ್ಯಿಂ | 

ಹನೊಳ್ 

ತದನ್ಯಹೇತು ವಿತೀರ್ಣಂ 

ಮೃತಸವನಂ 

ದೇವಭೂಯಮದಂ 

ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳೆಂ | ಸೆಸರಿಂಪ್ರಕೃತಿ ಯೆನಿಕ್ಯಿಂ 

ಪ್ರಶಾಸ್ತ ವ 

ಕಾರ್ತಾಂತಿಕಂ,,,ತ್ರಿವಿಧ- ಕಾರ್ತಾಂತಿಕಂ ಜ್ಞಾನಿ ದೈನಜ್ಞಿಂ ಮ್ 

ಮಾಜ್ಟಿಯಂಮಾದೇಶಂ 

ಪರಾವೃತ್ಯಾಖ್ಯಿಂ 

ಹೆಸಅಂಂ 

ಲೀಂಗಲ 

ದಾವಂವಿರಾವಂಂ 

ಕ್ರೌ,.ವಶೂಥ್ 

ಐರಿಣಿಕಂ ಕಂರು ಕುರು 

ನಿನಿಕುಂ ಕಂೀಲವರಿ* 

ನಾರಟ 

ವೈವಧಿಕಂ 

ಗಹಿತುಂಡಿಕಾಖ್ಯ 

ಮಂವಿತಾಂಬಂಲಿಗಂಶಾ & 

ಬರ[ಚಾಪ]ಶರಬಂಧ 

ಚಂಡೆಂ 

ಹೂರ್ತಿ ಕನಠಿದೇ? ಗಣಕಂತಾನಕಫ್ಯಿಂಮ್! 

ಹೂರ್ತಂಬ್ಯೋತಿನು ತತ್ಸುಜ್ಞಿಂ ॥ ೫೬॥ 

ಮಾದ್ಮಿನಿದೇಶಂ 

ಪರಿವೃತ್ನ್ಯಾಖ್ಯಂ 

ಪೆಪರಿಂ 

ಲಾಂಗಳ 

ದಾವಣಿ ದಾವಂಂ 

ನ್ಮವರೊಳ್ 

ಏರಣಿಗಂ ರುಕ್ 

ನೆನಿಸುಗುಮುಲಗೆ ಹುಲವರ್ 

ನಾಡಿ 

ವೈವಟಿಕಂ 

ತಾನಾಹಿತುಂಡಿಕಾಖ್ಯರಂಗಫಿ| 

ದೊಂಮಾಂಗಾಲಿಗಂ | 

ಶರಬಿಂಧಿಶರೆಕರಂವಾ! 

ಭಂಡೆಂ 
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ಯೆಂದಿನಿ 

ಕುಂಟಿ 

ಈ ಟೀ 

ಘಟೆಕೀರ್ಬಿಂ 

ಬಂದ್ಹಾಂಜಳಿ 

ಭ್ರಮಕರಂಬಾಳೆ 

ಖಮಿನ್ಹಿಯ 

ತಿಳ ಕಾ....ಬಳೆ 
ಮೂಂಸಳೆನಿ 

ನೆನಿತಾಂ,,,ನನಪ,., 

ಮಳೆಯಂರಂಹಂ 

ಸಮಖತ್ಸಾಾದಿತ 

ತಾನಂವುಂ 

ಶಿಖಗಿಂ,,, ನಂ? 

ಪೇಶಲದೊ$* ಶಾಲದೊಳೆ 

ಕಿಂತದಂತಿ 

ವರ್ಣನೆಸತಂ? 

ಖನಔನಂಗಂ? 

ವಿರಹೋ ತ್ಥಂ 

ಫೀತ್ಶಾರಂ 

ಮಾ ರಣಯಖದ್ದಂ 

ಪಗೆವನಮಾ ಗ್ರಹದಿಂ 

ದಕ್ಕಿಂ ಪತ್ರಂ 

ಖಳ್ಗಂ 

ತರಾ ಖ್ಕಿಂ 

ಪ್ರತಿತಾ ಖ್ಯಂ 

ಪದ, ,, ಪ್ರವಣ 

ಶಕಟಾ ಖ್ಯಂ 

ವೆಳೆಗಣು 

(ಗ್) 
ಚರ್ಕಣಂ 

ಳೆದುಂ 

ಸಾ ಹಿತ್ಯೆಂ 

ಹೆಂದಿನಿ 

ತುಂಟ 

ಟ್ರೀ 

ಘಟಿಕೀರ್ಬಂ 

ಬದಕ್ಸಿಂಗಂಲಿ 

ಭ್ರಮರಕಂಫಾಳೆ 

ಖವಿಂನ್ಸ್ಪಯಂ 

ತಿಲಕಾ_-.-ಬಲ 

ನೆಂಸಳೆಂದಂು 

ನೆನಿಕಂಂ ಹೇಣಮಾಂಸನಪ್ಪಂ[ವೆಲಿಭೆಂ]॥ ವೆಲಿಯಾ 

ಕೃಂಲೋಮಶನಧಿ ! ಕಲೋಮನುಪ.,.. 

ಮೆಲಯೆರಳಹಂ 

ಸ್ಥಮುತ್ಸಾದಿತ 

ಫ್ ಮನಮಂಖಂ 

ತಿಜಗೆ ನಕ್ತಕಂ ಕಾಸಬಮಕಲ್ವಿಂ 

ಬಾಲಾವಹೇಲ ಪೇಶಲ | ಕೇಳೀಶ್ಚಂ,,, 

ಕಿಂವದನ್ರ್ಮಿ 

ವರ್ಣನಂ ಯಶಂ ಜನೋದಾಹರಣಂ 

ಖಟ್ಯಾರಂ 

ಶರಗತಿಯೊಳ* ಭೀಂಕನಿರಂ 

ಖೀತ್ಯ್ಯಾರಂ 

ಮೆಲಟೂಂಗೆ ನಿಯಂದ್ದಂ 

ಪಡೆಗಳೆನಾಗ್ರಹದಿಂ 

ದಂತಸಿಪತ್ರಂ 

ಖಲ್ಲುಂ 

ತರಾಕ್ಷಂ 

ಪ್ರಥಿತಾಖ್ಯಂ 

ಪದೇಶನಾಪ್ರ 

ಶಕಟೋಪ್ಲ್ಂ 

ವೆಳಗಣು 

(ಗೋ) 

ಭಿಶ್ನಣಂ 

ಳೆನಿಕ್ಟುಂ 

ಸ”್ಹಿತ್ನಂ 
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೯೬ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಳ ಮಂಗಳೆ 

೧೦೦ ಎ೫ ಆರ್ಮು,,,,ನತೆಂ ಆರ್ಮತ್ತೆನ್ನಿಂ ಮಿಗಿಲೆನು 
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೧೦೧ ೦೦ ಸಾದ್ಯತಂ ನಾದ್ಭತಂ 
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೧೦೪% Av ನನೊರ್ಬಮೆದನ್ನುಬು ವನೂೂರ್ಮುಮದನ್ಟ್ಪಜು 

೧೦೪ ಜಾ ಮುಕುಬಲಂ ವುಕುಟಿಲಂ 

೧೦೫೬ ೪೩ ಹೆಣಂ,,.ತಾನಕ್ಕುಂ ಹೇಣಂ ಜೀನಂ ೫೧೯೦ 
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೧೦೬ 

೧೦೭೬ 

೧೦೩ 

೧೦೬ 
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೧೦೯ 

೧೦೯ 

೧೧೦ 

೧೧೦ 
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೧೧೩ 
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೧೧೩ 
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೩೬ 

೩೬ 

ತ್ರಾಣಂ NC 

ಹ್ರೀಣಂ ಹ್ರೀತಂ ಲಕ್ಚೆತನೆನಿ ಕಂ! 

ತಾರ್ತಿಂ ತಾರ್ತ್ಸ್ಪಂ 

ಪೂಥಿತಂ ಸೂದಿತಂ 

ಮಾತ್ರಾನಭ್ರೆಂ ಮಾಂತ್ರಂ ದಭ್ರೆಂ 

ನಂಭಾನಿತೆಂ ಸಂದಾನಿತಂ 

ಅಣವಮವೆಂ ಅಣಿಮೆ 

ಪ್ರಹೃವ್ಚಂ ಪ್ರಕ್ಛಸ್ಟಂ 

ದೂಸರಂ ಧೂಸರಂ 

ಪಂಗಮೆನಿಪಬಣ್ಣಂ?  ಫೊಂಗೆ[ಸಮ]ನೆನಿಪ ಬಣ್ಣಂ 

ತುರ್ಯಂಸವಂಗ್ರ ತುಯರ್ನಾ ಂಶಮಗ್ರ್ಯ 

ಸೆೌವರ್ಗ್ಯಂ ಗಮ್ಮು ಗೋವರ್ಗಂ ಗವ್ಯ 

ಮಭ್ರಿಯಂ ವಂಭ್ರಿತಂ 

ತೇೀಜೊೋ!,,,ಭುಜಿ ತೇಬಂ,,.ಭಂಜಂ 

ವಿಂಖಮೋೂರಣಂ ವಾಂಚಿಗೋರಣಂ 

ವಿಮೈೈಮೆಂದಮೆರಂ ವಿಪ್ಲವಂಡವಂರೆ 

ತ್ಯಯ.......... ತ್ಯೈಯಮುಪಚಯ 
ಸರಪರಾಯಂ ವಿಪತೃಂ] ಸಾಂಪರಾಯಂ ವಿಪತ್ಸಂ 

ಯುಗಾಂಕಂ ಗರಂಂಕಂ 

ಹೌತುಕರೆಜಂ ಹೌತುಕರಸಂ 

ಗಮನವೇ ಕವೃತ್ತಿಯು  ಗಮಲೋ(ಕವೃತ್ತ್ವನು 
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ಬೆರೆಡೆ೦ಿ೦,,..... ೨ 

ತ್ರಪು,,,ಸಂಜ್ಯ್ಯೈೆ? 

ಕಲ್ಬಾಂಗ,.,... 
ಶೇಪಿಂಯು 

ಅಲಬುವು 

ಪ್ರವತಿಕ? 

ಡೆಂಂಯೆಂಬ ರಾನಿರುಕ್ತಿ 

ತ,ರ್ 

ಕಲ್ಕಂಗಳೇಗಳುಂ 

ಪೇಕ್ಷಾಹ್ರಂಗಳಿ್ 
ವಮಖುಖ್ಯ 

ಭಕ್ತದಿಸಿ ಕಂ 

ಹೇಡಾಂ 

ಪ್ರದಾನ 

ಸದೃಶಂ 

ಶುದ್ಧಿ ಪತ್ರಂ 

ನಾವಂಂ ಪ್ರತೀಪ 

"ಗುಂ ಪರ್ಜ ನ್ಯಾಂಕವದು ಗರ್ಜತ್ರ್ರಯೋದ ದೊಳೆ 

ಸ್ಟೀ ಕೃತಮುಂಂ 

ತಾರಕಾ 

ಮೆಂಭೆಂ "2 

ಬೆರೆಡೆಂಂ ಪ್ರಣಯಾರ್ಥ ವಾಚಿ 

ತ್ರಪುವಂಗ ನೀಸೆನಾವಂಂ | 

ಕೃಪೀಟಮುಖದ ಕ೨ಂಬುಪಾಚಿ ವಿಬಪಂ ಶಾಖಾಂಟ 

ಖ)ಪಸಂಜೆ A 

ಹೆಲ್ಫಾನುಮಾನದೆೊಳಿ್ ತೆಮ! ವಲಶ್ಬಾಂಗಪ್ರ 

ಫಿಫಘಿಯಖಂ 

ವಿಬುಧಮು 

ವಾಚಕ 

ಡೆಂಮೆಂಬರ್ ನಿರುಕ್ತ ಕ್ರಮಜ್ಞಿರ್ 

ಕಲ್ಕಂಗಳೆನೆಗಳೆಂ 

ಪರ್ಕ್ಕಾೂ ಖ್ಯಂಗಳಿ್ 

ವಬಪ್ಲ 

ಭಕ್ತಿನಿಕ್ಕಕಂ 

ಹೋಡಾಂ 

ಪ್ರಧಾನ 

ಸದೃಶ 
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